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الهقلامة

اخفلرصض!!إلليماآ

المقدمة

والسلاموالصلاة،الحامدينشكرونشكره،الشاكرينحمدنحمدهاالعالمينربلتهالحمد

أجمعين.وصحبهآلهوعلىعليهالثهصلىللعالمينرحمةالمبعوثعلى

الدراساتبمالافالكريمالقرآنحظىالمتتاليةوالدهور،المتعاقبةالعصورفخلال:بعدأما

يشملهماوكل،ومعانيهاحكامهوتبيانإعجازهعنللكشفمحاولةفىالدارسونبهاقامالتى

مصدرهوالقرآنيزالفلا،اليرميةحياتهفىعنهاللمسلمغنىلانافعةعلوممنالقرآن

الداهرين.ودهرالآبدينأبدإلىوتشريعناعقيدتنا

علىنرلهالذىتعالىاللهكلامهوبأنهاعتقادهممنينبعإنمابالقرآنالمسلميناهتمامإن

كلامفهو،التبديلأوالتحريفيدإليهتمتدولم،!تخيالثهعبدبنمحمدورسولهعبده

يهودأمةفعلتكصاصياغتهفىالبشريتدخللم4البشريةإلىالأخيرةوكلصفتعالىالله

)فىرسالتهفى)أسبيضيوزا(اليهودىالفيلسوفذكرهماوهو،بالإنجيلالنصارىوأمةبالتوراة

.متعددةعصورفىالبشرمنأفرادبواسطةكتبتالتوراةانقررحيث(والسياسةاللأهوت

فىحزمابنقررهمانفسهوهو،مطولتينودراسةبحثخلالمنبهاخرجيقينيةنتيجةوهى

السلامعليهموسىبعدكتبتالخوراةأنقررحيث(والنحلوالأهواءالمللفى)الفصلكتابه

وكثرهاسنواتثلاثأقلهامراتسغالردةفىوقعوااليهودأنوقرر،سنةثلاثصائةبحوالى

المالك4الداودىالملكيوشيابن)يهواحاز:إنحتى،الكفرملوكهمأعلنكما،سنةأربعين

الثهأسماءالتوراةمن(كشط)أىتشتر،الأسباطسائرملوكانقطاعبعدإسرائيلبنىلجميع

وقطعبالجملةالتوراةفأحرقبعدهمن)الياقيم(أخوهوجاء،الأوثانأسماءفيهاوألحق،تعالى

الكفر!تمادىمعيبقىكتابوأى...هذامعيبقىدينأىأوكساب)فأى:قالثم.أثرها(

دينهمعلىليس،مثلهافىأيامثلاثةمقدار(صغيربلل!فىالطوالالمددهذهورففالإيمان

.(1)(غيرهمالأرضظهرعلىاحدكتابهمواتباع

الكتابأسفاربأنالمسيحيؤن)يؤمن:هنرىكاترينالمستشرقةقالتفقد:الإنجيلوأما

فىالبشرمنأفرادبواسطةكتبتلأنهاونضالفظالا،وروخامعتىاللهمنبهاموحىالمقدس

.وغيرها()2(والتا!لخوالتركيبالصياغةفىعديدةأخطاءوفيها.متعددةعصور

.(961-1/184)والنهحلوالأهواءالمللفىالفصل(1)

بمصر.الأسقفيةللكيسةوالنشرالأليفدار:!،261صهنرىكاترينالمسشرقةتأليف-الكتابفىالتا!لخ(2)

النالهثر.نفس-61صسعدلحبيبالمقدسالكتابإلىالمدخل:وأيفا
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الهق!مة4

((9:)الحجرليلخعطوتأء:ؤإناخزألمفآتقاتخنلإإنا:تعالىاللهقالفقدالكريمالقرآنأما

فىفاستحال،وتباعدهاأماكخهماختلافمعالجمععنالجمعنقلبالتواترالقرآنإليناونقل

يسمعه.منكلعلىوسيطرتهالروحيةالقرآدنسطوةولكفيك،الكذبعلىتواطؤهمالعادة

العصورمدىوعلى،شكأدنىدونللقرآدنماوالكاملةالمطلقةالقدسيةإذنتوافرتلقد

آرائهالنصرةالمثلىهوالوسيلةالقرآنبآياتالاستشهادأدنماترىفرقةكلكانتالمتعاقبة

ألاأخرىقاعدةالمسلصونأقىوقدمنازعبلاالأولالمسلمينكتابهوالقرآنلأدنما،واعتقاداتها

لروحمخالفبالضرورةهوالقرآنبآىتأييدهعنصاحبهيعجزمذهبكل)أن:وهى

بصفةاتسموآيهالقرآنمعمتواففاجاءمافكلالعكسوعلى،(أهلهومعتقداتالإسلام

كتبظهرت.الدراساتهذهوخلالالمسلمينمنالعريضةالقاعدةلدىوالقبولالاستحقاق

القرآنتفسيرعلىليعشمدالتفسيرفىالمحافظوهوالاتجاهبالمأثورالضفسيرخاصةالتفاسير

لتبرز،السلفنجعضعنجاءبماأوالتابعىبقولأو،الصحابىبقولأو،بالممتنةأو،بالقرآن

وهىبالمأثور(التفسير)كتبخاصةالتفسيركتبداخلي(والموضوعات)الإسرائيلياتقضية

هذافىدراساتعدةسبقهالذىالبحثهذاداخلوعملتانظرياعلاجهاسنحاولالتىالقضية

منالآخرودنمافيهولهعمايتلافىأنالإمكانقدرحاولالدراسةهذهصاحبأنإلا،المجال

الإتيانخلالمنجديدايعطىأنحاولثم،والإخلالالإيجازأو،والضطويلالإسهاب

الدراسة،لهذهوالكامحةالتامةالمصداقيةلستحققالعربيةإلىالعبريةمنمترجفاالتوراتىبالنص

معالإمكالطقدروسندهالنصمتنيناقشأدنماحاولثم!فيهليسبماأحذارميناقدنكونولا

التفسير.وأئمةالحديثعلماءمنالمحققينالثقاتالأثباتبأقوالالاحتفاظ

الخطأإيضاحتريدماقدرالمفسرينمنأحدإلىتسىءالدراسةهذهأنأحديحس!نولا

القرآنآياتلحفظقيضهمقدتعالىاللهأنلولا،الثهرحمهم-التفسيرأئمةفإن،والزلل

متناولعنبعيذايكونأدنماإلايأبىالكضاليأنإلا،الأمةهذهعلىكثيرعلملضاعوتفسيرها

قدرذلكفىاجتهدناوإنما،حقهاالدراسةوفيناأننانزعمفما،عناابتعدوكذلك،البشر

.الإمكان

أيدوأن،وكثيراكثيرامنهااستفدتالمضمارهذافىسبفتنىكثيرةجهوداأنأذكرأنبقى

الشكر.جزيلمخافلقكل(البحثهذابإتمامتدعوارتفعت

الكريم.لوجههخالضاالعملهذاوقبول(والتقصيرالزلاتعنالعفوتعالىالثهنسأل

الإخلاصعلىوأعنى،بكلماتىفانفععملىفىالإخلاصأصبتقدأكنإناللهم

وارحمنى.

ريهعفوراجىكشبه

الطاهرالبسيونىأحمدحامدأنسأبو
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لىاذوالقسمم

مقلامانا8ظ!م1

.تئيلياسراطها(11

ءوالوضاعونالوضح(2)

التفسيروالمفسرصونء(3)
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يتا!حويفاقالطفاسي!اء!ب8طنخم!!ها؟ا؟سرائيليان

اذولىالغصلى

التفسيروأثرهاكتبفىطهورالأسرائيليات

مثهاالمسلمينعلماءوموقف

8الأسرائيلياتتعريف(أأ

نوقشتحيث()الإسرائيلياتقضيةبهحظيتمابمثلالتفسيرقضايامنقضيةمخظلم

بينوانتشرتشاعتعديدةومجلداتأسفارفيهاوألفت،واسعنحوعلىالقضاياهذه

بتعريفيبدأأنالقضيةهذهفىكتبمنكلوحاول،القضيةبهذهالمهتمينأوساط

وأشاملعرضثم،لهاالنماذجوتقديم،ظهورهاكيفيةوتتبعشرحثم،الإسرائيليات

الإسلامى.التراثداخلورواتهاالإسرائيلياترجاللأبرزمختصر

الخطأ،وتصحيحالجديد،تقديمالبحثهذاصفحاتخلالنحاولوسوف

والتقليد.،التكرارعنالابتعادلنحاولالإمكانقدرهؤلاءفاتماواستدراك

.الدراساتهذهمثلفىللبدءهامأمرهوالإسرائيلياتتريفأنإلا

منها:للإسرائيلياتتعريفاتعدةالسابقةالدراساتقذمتفقد!

علىيهوديةمصادرعنالمنقولةوالأحاديثالأساطير،هىالإسرائيلياتأن(11

لهلة.علىونصرانية،كثرة

التفسيرفىوغيرهماليهودمنالإسلامأعداءدسائسفعذالبعضوتوسئع(2)

علىاليهودىالطابعتغليببابمنوذلك،كذلكالإسرائيلياتقبيلمنوالحديث

وكان،يهودىأصلإلىمصدرهفىيرجعالأساطيرهذهمنيروىمامعظمأنإذ،غيره

المدينة.فىللمسلمينالمجاوروناليهودنشرهامنأول

رواهما:الإسرائيلياتمنأن:وهى،للتعريفأخرىالبعفإضافةوذكر(3)

كذلك.النصارىومسلمةبل؟إسرائيلبنىمسلمة

الأتى)إدراكنستطيعالسابقةلتعريفاتاخلالومن

حيثالسلامعليهيعقوبهووإسرائيل(إسرائيل)بنىإلىنسبةالإسرائيلياتأن)أ(

ئؤبغحملخاؤمقنءاذودقييهمنآقبسم!منظيهوآدتةألغؤقيآلذ!وأؤلبلث:تعالىاللهقال
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!ا!ح8بفاقلتفمال!لبهاءدا8!ان!له!ا8ائبلباهمآالإس!

.(58:)مريم!ويلؤإشزءجميزإبنذقييةؤمن

دينه.علىلاذرشهمنلكونهمالسلامعليه()إسرائيلإلىينسبونوالنصارىواليهود

عليهموسىعلىالثهأنزلهالذىالكتاب()التوراةهومصدرالإسرائيلياتأدن()ب

فى،للتوراةشروحعدةعلىتحتوىالتىالشفهيةالتوراةوهى)التلمود(أو،السلام

منيتنزلولم،والحاخاماتالأحباربيدكتب)التلمود(أنالمعلومومن-اليهودزعم

،السلامعليهداودكتابوهو)الزبور(والتلمودالتوراةإلىمضاقا،تعالىاللهعند

.(القديمالعهد)أسفار:جميغاالكتبهذهوتسمى

مصادرمنآخرمصدروهوالمقدسالكتابأو()الإنجيلفهوالجديدالعهدأما

.الإسرائيليات

بنصالتحريفنالهاقدالقرآنعلىالسابقةالكتبجميعأنالذكرعنغنىهوومما

المصادرهذهاتهامالواقعىمنكانولذا-ذكرهسيأتىكصا-أصحابهاوباعتراف،الآيات

هذهامتلاءالطبيعىمنأنهكما(والبهتان-والزور-والريف-)الكذببوأصحابها

فيها.بالسمينالغثوامتزاج،والأساطير،وبالخرافات،اللامعقولبالقصصالمصادر-

نظرآ،النصرانىعلىاليهودىالجانبتغليبالتعريفاتهذهفىالواضحومن(%)

النصارىعددوقلة،التجارةعلىاليهودولغلبة،العربجزيرةداخلاليهودعددلكثرة

بدلاحيثللإيمانأولكعنصرالتوراةيعتمدونالنصارىولأن،العربيةالجزيرةداخل

وهوالإنجيل.بالجديخدثمأولأالقديمالعهدبأسفارالإيمانمنللنصرانى

بالجزيرةالتواجدضعبفالنصرانىالمصدرعلىاليهودىالمصدرتغليبجاءهناومن

الرومدولةتجاهالعربنفوسفىتكمنداخليةعداواتلوجودونظرا،العربية

فىجلئاظهرماوهو؟وثيينلكونهمالمجوسيةالفرسدولةإلىالعربولميل،الصليبية

.القرآننزولقبلالرومعلىالفرسلانتصارالعربفرح

بأنهاوالحديثالتفسيرنطاقداخلللإسرائيلياتآخرتريفتقديمنستطيعوبهذا

أصللهارواياتمنالتفسيرمجالفىوبخاصةالإسلامىالتراثإلىدخلما)كل

وأما،عليهالوقوفيمكننصرانىومصدرأصلأو،عليهالوقوفيمكنيهودىومصدر

وأاليهودرواياتمنوكان-المنطقأوالعقليقبلهولامصادرهمفىأ.صلألهنجدلمما

4!صذاتدراسةوهىالموضوعاتأووالأساطيرالخرافاتبابمنفهو-منهمأسلمممن

.هنا(البحثنطاقبالموضوع
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لأ!"يفا!قلنفاسب!اءلأ8عاتهخمو!وا8نبلبك؟سراا

عامة8والعربىالفكرالاسلامىفىغهورالإسرانيلياتبداية()ب

السنين:بمئاتظهورالإسلامقبلالعربيةالجزيرةإلىالكتابأهلنزوحكان

عامالهيكلتخريببعدالشاممنهاريينالعربيةالجزيرةإلىاليهودجاءفقد(1)

بهاحصونهموأقاموا(القرىووادى-وتيماءوحغير--)يثربباستوطنواحيث!م57)

.(1)الإسلامجاءحتى

الذى!)تتعيدعلىاليمنأهلتهؤدحيث،بعدشيماالتهودعرفواالعربأنإلا(2)

أكرمهمااليهودأحبارمناثنينمعهوحمل،أهلهافرذه،الإسلام.قبلالمديضةليغزوذهب

أى-كر)ثم:كثيرابنقالحيثاليمنفىاليهوديةانتشارفىسبئاذلكفكان،وقربهعا

الصلاةعليهموسىدينذاكإذوكان!معهالتهودإلىأهلهاودعااليمنإلىراجغا-تبع

أهلمعهفتهودوالسلامالصلاةعليهالمسيحبعثةقبلالهدايةعلىيكونمنفيهوالسلام

.(2)(اليمن

وجذابم،،وغسان،كعببنالحارثبنىمنقوفاأنتا!لخهفىاليعقوبىذكروقد

.تهودوا)3(قد

فىعاشوهالذىالدينىللقهرطبيعيةكنتيجةمنهمكثيرهربفقدالنصارىأما(3)

ثم،سوتامنهماأو،اليهودمنئم،الوثنيينمنالبدايةفىاضطهدواحيثبلادهم

منهمكثيرفهرب،رعيتهالمذهبمخالفامذهئااعتنقتالتىالبيزنطيةالدولةاضطهدتهم

وكان،بحريةالدينيةالشعائروممارسة4الاضطهادعنالابتعادحيثالعربيةالجزيرةإلى

(مناةقلدةبنالقيسوامرؤ،نوفلبنورقةمنهمقريشمنقومالعربمنتنصرقد

إدنحتى،ولخم)4(،وغ!تان،وتنوخ(وسليح،ولهراء(ومذحجوطىء،تغلبوبنو

معاركهمفىوأنصازالهمشركاءوكانوا،علانيةالرومدولةووالتتنصرتغ!همئانقبيلة

وغيرهما.واليرموك،تبوكفىحدثكماالمسلمينضد

هىللتجارةوكان،ترىكماالعربفىأثرالنصرانىاليهودىالوجودوهذا(4)

الصيفرحلتىخلالمنبهماوالتأثروالنصرانيةاليهوديةعلىالترففىأثراالأخرى

.133صالنصارىعلىالرد-الثالثالجر-الرسائل:الجاحظ(11

.(196كئير)7/ابنتفشر(2)

.(1/572)اليعقولهىتارلهخ(3)

.(1/258)اليعقولهىتاريخ،حزملابن149صالعربأنابجمهرة(1)

http://www.al-maktabeh.com



يثاى!يقا!قالتفاسلركا!ب!محانا!ط!وا!سرانبلبات01

اليهودسكنىمنأقلبدرجةهناالتأثركانوإن،اليصنإلىوالشتاء،الشامإلى

.إنكارهأحديستطيعلاأثرلكنه،العربيةللجزيرةوالنصارى

الكتابأهلوبينالمسلمينبينوالمناقشاتالمحاوراتحدشتماالإسلامجاءفلما(5)

وعرض،الحواراتهذهمنعدةجوانبالقرآنسخلحيث-المدنيةالفترةخلالخاصة

عامةمنكبيرعددإسلامإلىذللثأفضىحتىتهافتهاوأظهروفتدهاالكتابأهللآراء

نافقوامنهموآخرونإسلامهحسنمنفمنهم،ورهبانهموأحبارهمالكتابأهل

منهم.كثيرونفعلكماوالذسوالهدمللتخريبطلئاالإسلامإلىودخلوا

مشاحناتاليهودوبينبينهمتحدث!حهالنبىعهدعلىالمسلمونكانوقد(6)

حينلليهورىالمسلمولطم،اليهودأحبار)1(معوعمر،بكرأبىكاختلافومحاورات

ظهرانىبين!ضالنبىوجودأنإلا((2)العالمينعلىموسىاصطفىوالذىلا:قال

ساروكذلك،وغيومهاالكذبسحائبويبدد،الفبس!منكثيرأيزيلكانالصحابة

تتسربفلموأمانةوعدلآوتثبئادقةالناسأكثركانواالذينالصحابةعهدفىالأمر

والأحاديث.التفاسيرإلىالإسرائيليات

خدمةوتابعيهمالتابعينعصرفىالوضعوفشو،وانتشارهظهورالكذبأنإلا(7)

عديذاأنخاصة،والكاذبالصادقبينبعديميزونلاالناسجعلوالأغراضللأهواء

فىرخلنصرانتاأوكانيهورئاالتابعينمنعددأإنبل،الرواياتفىتساهلالتابعينمن

عمليبينهؤلاءفخلطالفتوحاتحركةخلالمنالسريعالإسلامىالمذنتيجةالإسلام

إلىتجاوزوهابل،فقطالإسرائيلياتيرووالمهؤلاءأنوالكارثة،سيئاوآخرصالع

ماانتشارعلىوساعدهم،صحائفأوكتابمنلهاسندلاالتىوالأساطيرالخرافات

ورسلهمالسابقةأخبارالأمعنشىءكلصرفةإلىوالتابعينالصحابةشغفقالوا

شريف.نبوىحديثفيهيأتولم،قرآنفيهينزللممماوأنبيائهم

وتدوينه،الحديثبكتابةأمرهـ(151)تالعزيزعبدبنعمرالمؤمنينأميرأنإلا(8)

وهنا،الحديثأبوابأحدالتفسيرصارحيثوالتفسبرالحديثبيناتصالاهناكفكان

أحبار،وجمعهالصالحالرجلوهو،الكتابأهلمنيكونانبمدمسلماأوكانذيا:العالم:وفتحهاالحاءبكسر:الحبر(1)

.الورعالتقىاوالعلأمةبمفىالعيدةفىوهو(2/848)العربلسان(وحبور

الفضائل.فى(339/551،651)م!لم،الخصوماتفى(1142)البخارى:عليهمتفق(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


؟1يثاى!بعافالتفاسي!اءبه؟لم!!محان1وا"سرائيليان

(1التفسيزاستقلحينالتفاسيركتبفىفظهرتعادتالتىالإسرائيلياتمنالنقاءكان

منيتجزألاجزءوالخرافاتبل؟الإسرائيلياتفأصبحت،وعلماؤهأصولهلهكعلم

التفسير.علم

لظهورتفسيرهخلدونابنالعلأمةعننقلأالجزئيةهذهفىنذكرأنويبقى

:قالحيثالتفسيرإلىتسربهاوصور،الإسرائيليات

الغثعلىتشتملومنقولاتهمكتبهمأنإلاوأوعواذلكفىالمتقدمونجمعوقد

علمولاكتابأهليكونوالمالعربأنذلكفىوالسببوالمردودوالمقبولوالسمين

النفوسإليهتشوقمماشىءمعرفةإلىتشوقواوإذاوالأميةالبداوةعليهمغلبتوإنما

الكتابأهلعنهيسألونفإنماوأسرارالوجودالخليقةوبدءالمكوناتأسبابفىالبشرية

وأهلالنصارىمندينهمتبعومناليهودمنالتوراةأهلوهم،منهم!لستفيدونهقبلهم

منالعامةترفهماإلاذلكمنيرفونولامثلهمباديةيومئذالعرببينالذينالتوراة

ماعلىأبقواأسلموافلمااليهوديةبدينأخذواالذينحميرمنومعظمهمالكتابأهل

الخليقةبدءأخبارمثل،لهايحتاطونالتىالشرعيةبالأحكاملهتعفقلامماعندهمكان

منبه،بنووهبالأحباركعبمثلوهؤلاءذلكوأمثالوالملاحمالحدثانإلىيرجعوما

هذهأمثالوفى(عخدهمالمنقولاتعنالتفاسيرفامتلأتوأمثالهم،سلامبناللهوعبد

التىالصحةفىفيتحرىالأحكامإلىيرجعمماوليستعليهمموقوفةأخبارالأغراض

المنقولاتبهذهالتفسيركتبوملأواذلكمثلفىالمفسرونولتساهلالعملبهايجب

مابمعرفةعندهمتحقيقولاالباديةيسكنونالذينالتوراةأهلعنقلناكماوأصلها

فىالمقاماتمنعليهكانوالماأقدارهموعظمتصيتهمبعدأنهمإلاذلكمنينقلونه

.يومئذ)2(منبالقبولفتلقيتوالملةالدين

،العربعلىالأميةغلبة:وهماسببينإلىالإسرائيلياتانتشارأرجعقدالرجلإن

لاالأخبارهذهأنثم(شىءكلمعرفةإلىةقا!تلاالبشريةللنفسالفضوليةوالروح

ذلكلهمفسوعونشرهاتلقيهافىوالتثبتالتحرىتوجبالتىالشرعيةبالأحكامترتبط

الخقطة.هذهبدايةفىعواملمنذكرناهماإلىبالإضافةهذا،وكتابتهانقلها

.661صالذهى.د:والمفرونالخمير(؟)

.للتراثالفجردار-طبتحقيقى053-529صخلدونابنمقدمة(2)
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!بثا8يقاقالتفاسيري!ب8محك!مخ!ملا8الالهـل!البلبمان؟2

4ا!هسرائيلياتأقسام!ب)

الإسلاميةالشريعةمنموقعهاحسبأقسامثلاثةإلىالإسرائيلياتالعلصاءق!همتموقد

تى:كالآوهى

،رالقرآنوأخباالإسلامشريعةمنالصحيحيوافقما4أو*

النبىجمعحيث()الجتاسةحديثمنقيسبنتفاطمةعنمسلمرواهماذلكومن

تميفالأنجمعتكمولكنلرهبةولالرغبةجمعتكمما"والله:لهموقالالناسص!!ك

أحدثكمكنتالذىوافقحديئاوحدثنى،وأسلمفبايعفجاءنصرانئارجلأكانالدارى

الحد!ما)1(."..بحريةسفينةفىركبأنهحدثنى،الدجالمسيحعن

)جريجوقصة،السلامعليهماموسىمعالخضرقصةالقسمهذاتحتويدخل

بصفاته.معرفا!ووبالنبىمبشراالإنجيلأوالتوراةفىجاءماوبعض،العابد(

،وأخبارالقرآن،الإسللأمشريعةيخالفما(ثانيا

عليهيوسفبشأناليهودعنالمسلموننقلهماوهو،الأنبياءعصمةفىكالطعن

،السلامعليهلداودالمزعومةالخطيئةوقصة،سيأتىكماالعزيزبامرأةالقتمفىالسلام

فىبالوقوعالأنبياءتتهمالتىالقصصمنالصنفبهذامليئةوالتوراة،سليصانوخاتم

وأالنبىمنأمثالهايقعأننفسهاالنبوةطبيعةتأبىالتىالأخلاقيةوالتهم،والزنا،الشرك

ماالأنبياءإلىوتنسب،بالنبوةتقرأمةرأيتما))وتالته:حزمابنصاححتىالرسول

.(2)"الكفرةهؤلاءيشبه

بهذهيتعلقفيماخاصة-عنهموالأخذالكتابأهلسؤالعنصريخاالنهىجاءوقد

أهلتسألون"كيف:قالأنهعنهمااللهرضىعباسابنعنالبخارىروىحيث-المسألة

لممحضا)3(تقرءونه،أحدثكيهىاللهرسولعلىأنزلالذىوكتابكمشىءعنالكتاب

،الكتاببأيديهموكتبوا،ورغيروهاللهكتاببذلواالكتابأهلأنحدثكموقد،يشب

عنالعلممنجاءكمماينهاكمألا،قليلأثمتابهليشتروااللهعضدمنهذا:وقالوا

.(4)"عليكمأنزلالذىعنيسألكمرجلآمنهمرأيناماواللهلا!؟مسألتهم

الجساسة.قصةبابالفة!فى(122-2942/191)مسلمعجح(1)

.(1/471)اليهودىالنغريلةابنعلىالرد(2)

تاويل.اوتحرلفمنفيهشوائبلاخالعئا:محضا(3)

.شىء،عنالكتابأهلتسالوالا5:!مضالنىقولبابءالاعتصامفى(+63)البخارى:صجح(4)
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31يثاى8يقا!قلتفاسيرا!!ب5عكخمواله!8لإلهـلعائيليك

يهدوكملنفإنهمالكتابأهلتسألوا"لا:عنهاللهرضىمسعودبناللهعبدوقال

.(؟)"بباطلتصدقواوأن،بحقفتكذبواأنفسهمأضلواوقد

!ه.النبىمنسماعمنلهمبدلاوإنما،الرأىبابمنهذاعنينهوالنوالصحابة

يخالفه،لاوما،يوافقهماالقرآنأوفىشريعتنافىليسما(ثالنا

أهلعننقلالذىالأكثرهووهذا،تكذيبولابهإيمانفلاعنهمسكوتأنهأى

صحيحفى،جاءكماتكذيبهأوتصديقهعنءخروالنبىنهىالذىولعله،الكتاب

بالعبرانيةالتوراةيقرأودنالكتابأهلكانتقالعنهاللهرضىهريرةأبىعن-البخارى

ولاالكتابأهلتصدقوا"لا:ه!!طالثهرسولفقال،الإسلاملأهلبالعربيةويفسرونها

.(2)"إليكمأنزلوماإليناأنزلومابالتهآمناوقولواتكذبوهم

أصحابأسماءفيهايذكرحيث،مملوءةبهخاصةالتفسيركتبتجدالقسموهذا

منهاأكلالتىوالشجرة،(3)السلامعليهإبراهيموطيور،الغارواسم،وعددهمالكهف

منكانوما،إبليسوبينبينهالسلامعليهنوحسفبنةفىداروما،السلامعليهآدم

وليلة.ليلةقصمألفتشبهالتىوالأخبار،والخنزيروالحمارالفأرة

(نقولأنالاقسامهذهخلالمنالنهايةفىلهنتوصلأننستطيعوما

مبدأ:علىقياشابصحفالإسلامأقئ)إسلامى(هوشريعتنامعيتوافقماإن(1)

عليهالإسرائيلياتاسمإطلاقينبغىولا،نص(فيهيردلممالناشرعقبلنامن)شرع

قبله.ماتحبالإسلاملأن

الجزئيتينإلىالاهتمامويتوجه،البحثهذامنالجزئيةهذهستخرجولذلك

الباقيتين.

العسيرمنظومةمنوإخراجه()واضحفبطلانهالقرآنوأخبارللشريعةانحالفأما(2)

.المجالهذافىللعملتصدىمنكلعلىعينفرضبل؟واجب:أقوللاوكتبه

نفعه،منأكبربقائهاإثم،وخرافاتأساطيرالغالبفىفهوعنهالمسكوتوأما!3)

التىوالأساطيرالقصصكتبإلىيضافآخركتابإلىالإسلامىالتفسيرسيتحولإذ

بيننشرهاعلىالأحبارغملوخرافاتأوهاح!لأنهاشرعأو،منطقأوعقليقبلهالا

البارى.فتحفى(13/334)حجرابنحشه:حسن(1)

الابق.الاب-الاعتصامفى(7362)البخارى:!حيح(2)

ومقدمةالتفيركبفىوالموضوعاتالإسرائيليات:شهبةابو.ود،والحديثالتفشرفىالإسرائيليات:الذهبى.دانظر(3)

.64،47صالتفيز(أعولفى)مقدمةتيميةوابن،كثيرابنتفسير
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يثا!ع،يقا!قلتفاسيراءبا؟محانمن!!ا؟ئيللاتلأسراا1ط

بخسبثمنلهمالتوراةبيعوترويج،للتوراةالأصلىالنصعنلإبعادهميهودعوام

.آنذاكالظالمينالملوكولخدمة،معدودةدراهم

(الحضارات)صراععصرفىالأساطيرهذهمنالتراثتنقيةضرورةزادتوقد

علىالتفوقلإثباتالإسلامىالفكرعلىالفضللهمأنآخرونيدعىحيثالمزعوم

الأباطيل.هذهمنبالضخلصأحرانافما،المسلمين

وحديثا،قديفاوروايتهاالإسرإئيلياتمنالمسلمينعلماءموقف(أد

الإشاعةمحاريةأنإلا،لهوالترويجوالخبرالإشاعةتسربالسهلمنكانربما

ينطبقماوهو،أطولووقتا،مضنيةجهودايتطلبصعبأمرفيهاجاءماوتصحيح

حينعلىدخلتحيث،التفسيركتبإلىوتسربهاالإسرائيلياتدخولعلىتحديذا

الجريمةهذهفىاشتركوقد،عليهايحسدونوتلقائيةبعفويةالكميروتلقاها،غفلة

وبعض،التفسيرأهلمنوكثير،الحديثماأهلوبعض،والخطباء،والوعاظ،القصاص

منوتطهيرهاالتفسيركتبتنقيةأنإلا-والزنادقةوالوضاعين،المؤرخينمنالستيررواة

للإسرائيلياتالتعرضيكفىفلاخاصةومؤهلاتصفاتيتطلبأمرالإسرائيلياتهذه

يتطلبمماوهذاوأصلهامصدرهاعنالبحثبلفقطالكتابأهلمنمتلقاةأنهاعلى

فىالحقيقةإلىالنهايةفىلنصلوإنصافا،وتجردأ،وعبرا،وعلفا،وعملأ،جهذا

النهار.رائعةفىالشمسكأنهاثيابهاأبهى

إسرائيلبنىخرافاتخطورةإلىالعدولالعلماءمنالأمةسلفتنبهوقد

هذهلمحومنهمالكثيرفانبرى،كتبهمطياتفىالمفسرونسجلهاالتىوأساطيرهم

وزورها.زيفهاوتبيان،تصحيحهاأو،الأساطير

بابفتحفىكبيرأأثرا(1)"حرجولاإسرائيلبنىعن"حدثوا:لحديثكانوقد

مجالألبعضهمخاطئافهقاالحديثلفهمكانحيث،إسرائيلبنىعنوالتلقىالتحديث

كذب"ومن:الحديثبقيةأنهؤلاءونسى،تحرجدونإسرائيلبنىعنللنقلواسغا

كذبهمالعلمتماميعلمإسرائيلبنىعننقلومن.النار"منمقعدهفليتبوأمتعمذاعلى

تصحيحفىالعلماءانبرىولذلك،والأنبياءالرسلعلىوافتئاتهم،اللهعلىوافتراءهم

رعىالعاصبنعروبناللهعبدعنإلهمرائلبنىعنذكرما(05)باتالأنبياءأحاديثفى(1634)البخارى:صحيح(1)

عنهما.الق
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:فقال،حجرالعسقلانى)1(ابنذكرهكماالحديثفهم

حسن،أمومنكانبماعنهمجوازالتحدث-الحديثمنيعنى-المراد:مالكقال(1)

فلا.كذبهغلمماأما

فالمعنى:،بالكذبالتحدثيجيزلا!+النبىأنالمعلوممن:الشافعىوقال(2)

فىعليكمحرجفلاتجوزونهماوأما،كذبهتعلمونلابماإسرائيلبنىعنحدثوا

ولاتصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكم"إذا:قولهنظيروهو،عخهمبهالتحدث

بصدقه.يقطعبماالتحدثمنالمنعولاالإذنيردولم"تكذبوهم

عدوركمتضيقلاأى(حرجالا:قالحيندقيقمعنىإلىحجرابنتفطنوقد(3)

ذلكحاكىعنالحرجرفعوالمراد..كثيرالهموقعذلكفإنالأعاجيبمنتسصعونهبما

،(24:)الئدة!لى!ققتاشؤضنلثأنتث!ف1؟!آلي:قولهمنحوالشنيعةالألفاظمنأخبارهمفىلما

.(138:)الأعراتع:9إنجهاأنخا+)آخضل:وقولهم

تحرجالصحابةبعضأنرأىه!يفالنبىإنحيثونرتضيهنقبلهالذىالوجههووهذا

صاحبها،تكفرالتىالأقوالمنفيهاوماكفرهمأمورخاصةإسرائيلبنىعنالنقلفى

أما،المجالهذافىوالعظةالعبرةتكونوإنمابكافر(ليسالكفر)ناقل:قاعدةإرساءفأراد

:قالالسلامعليهإنهثمالشريعةفىوجفالهأرىفلاوالسمينالغثنقلفىالتوسع

عنهم،الحديثبنقلعبما-يأمرفلم،لنالالهمهنافالحديث،"الكتابأهلحدثكم"إذا

ل!ألؤأرت*؟ؤت!:مبدأعلىجرئاومحاورتهممحادثتهمحينبالتأدبأمركأنهبل

.(46:)العنكمبوتنملين!خأكىآرآ*اآئصتمب

النقلدونالسماعمجردعلىيقتصرالأمرأنالإسرائيلياتناقلىمنكثيرفهمولو

الواسعة.الضجةهذهكانتولما،طويلعناءمنلارتحناوالإخباروالرواية

الإسرائيلياتق!مئمالتفسير(أصولفى)مقدمةفىفإنهتيميةابنالإسلامشيخأما(4)

فىقاطعبرأىجاءثم،عنهنحننقلناهاكما-الأمثلةضارئا-منهاالمسلمينوموقف

دإحاجةفىصاحبهليسو(بذاتهمس!تقل)القرآنأنتررحيث(2)(الوصول)معارج

آحكااليتبينواالتورادإلىبحاجةفإنهم،مثالأالنصارىبخلاف،عليهالسابقةالكتب

فيها(.دينهم

.(499-498/6)الارى)1(فتح

.54ص(2)
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.للاعتقاد()1(لاللاستشهادتذكرالإسرائيليةالأحاديثهذه)ولكن:قالتم

خلالالإسرائيلياتمنموقفهبيقفقدهـ(774)تالدمشقىكثيرابنالإمامأما(5)

ماإلاالإسرائيلياتمننذكر)ولسنا:الآتىقررحيث(والنهاية)البدايةلرائعتهمقدمته

يصدقلاالذىالقسموهو!زرسولهوسنةاللهكتابيخالفلاممانقلهفىالثارعأذن

تعيينهفىفائدةلامماشرعضابهوردلمبهمتسميةأو،عندنانحتصربسطفيهممايكذبولا

وإنما،عليهوالاعتمادإليهالاحتياجسبيلعلىلابهالتحلىسبيلعلىهفنذىلنا

فيهكانوما،خسمنأو،نقلهصغمما!رررسولهوسنةاللهكتابعلىوالاستنادالاعتماد

بناللهعبدعنصحيحهفى-اللهرحمه-البخارىرواهالذىالحديثفأما..نبينهضعف

وحدثوا،آيةولوعنى"بلغوا:قال4!يىاللهرسولأنعنهمااللهرضىالعاصبنعمرو

متعمذاعلىكذبومن،علىتكذبواولاعنىوحدثوا،حرجولاإسرائيلبنىعن

عندنافليس،عنهاالمسكوتالإسرائيلياتعلىمحمولفهوالنار")2(منمقعدهفليتبوأ

كتابنافىنستعملهالذىهووهذا.للاعتبارروايشهافيجوز.يثذبهاماولايصدقهاما

لهشهدوما،عندنابمااستغناءإليهبناحاجةفلاشرعنا.بالصدقلهشهدمافأما،هذا

.(3)والإبطالالإنكارسبيلعلىإلاحكايتهيجوزلامردودفذاكبالبطلانمنهاشرعنا

كالاتى4الرجلفموقفهذاوعلى

.الاعتصادلاالتحلىسبيلعلىلشرعناالموافقروايةجواز)أ(

الله.رحمهتيميةابنفعل-كصاللاعشبارعنهالمسكوتروايةجواز()ب

قلفه.وبيانوإبطالهلإنكارهإلالشرعناانحالفروايةجوازعدم)جص(

إلىينظربلفقطالسندصحةيعتمدفلامنهجنافىيوافقناكثيرابنأنيوضحوهذا

وأخبارهالقرآنمعالاتفاقأوالاختلافناحيةمنإليهوالمنقول،منهالمنقولطبيعة

نقلناهفيمانفسهبهألزمماإلاتفسيرهفىالإسرائيلياتمنالكشيرذكرتحاشىفقدولذلك

معمنهايتفقلاومايتفقماووضحالخرافاتهذهرواةعلىالنكيرشددحيث،آنقاعنه

عليهاوالتعقيبرأيهتوضيحعنساكئافخهافىالأحوالبعضفىوقعأنهإلا،القرآن

له.يغفروالله.التحليلأوبالنقد

.64صالعسيرأصولفىمقدمة(1)

تخرلحه.شق:عحيح(2)

.للتراثالفجررار!،بضحقيقى(1/9)والنهايةالبداية(3)
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والتمحيصالتدقيقبينماأصحابهاموقفتباينفقدالقديمةالتفسيراتبعضأما(6)

والعفوية.التساهلأو

متساهلأكانالشريعةبفنونوإحاطتهالواسععلمهعلىالمفسرينشيخفالطبرىص

بهاوحشاهملأهحينالإسرائيلياتمصادرمنمصدزاكتابهصارحتىعليهئحسدبشكل

والغفلة،التساهلبنفسعنهفنقلوابعدهقنوجاء،قليلأإلاتعليقأدنىأوتمحيصدون

أحدتطالعكأنكحتىالنصرانىأوالتوراتىمصدرهاقصةكلفىالعينتخطئولن

العربية.باللغةالمترجمالكتابأهلكتب

ذكرهامنيقللأوذكرالإسرائيلياتعنيعرض(المحيط)البحرفىحيانأبووأمابة:

المفسرين:أنإلىيوضحالكعبةبناءذكرعندتجدهالمثالسبيلوعلى،النواحىبعضشى

يناقفوبعضها،الصحيحالحديثولاالقرآنيتضمنهالمبأشياءذلكفى)طولوا

ماعلىإلايعتمدأنينبغىولادرجومادلتمانقلفىعادتهمجرىعلىوذلك،بعضا

.(1)(صص!كرسىدوسنةالقهكتابفىصغ

عنها،أعرضقدنهفإ(التأويلوأسرارالتنزيلنوار)أفىهـ(68ه)تالبيضاوىأما؟ت

الموضوعةالأحاديثفخفىنفسهفأوقعبالنار،الرمضاءمنكالمستجيركانلكنه

فىكمابتحقيقهالمناوىقامحتى(القرآنيةالسوربففمائلمنهايتعلقماخاصةوالضعيفة

.(البيضاوىأحاديثتخريجرفىالسماوى)الفتحكتاب

عجيئاموقفهكانفقد(التأويلوحقائقالتنزيل)مداركفىهـ(107)النسفىوأما..ت

ما)وأما:فيقوليعودثم،آالسلاعليهداودإلىالخطيئةنسبوالمااليهورأوهاميرددفتارة

أباطيلفمنالسلامعليهسليعانبيتفىالوثنوعبادةوالشيطانالخاتمحديثمنيروى

.(2)(دوهي

ملأالذى(التنزيلمعانىفىالتأويلالبابصاحبهـ(174)تالخازنكانثم:؟ت

.السلامعليهأيوببقصةيتعلقماخاصةوالأساطيربالخرافاتكتابه

لمفإنه(المعانى)روحتفسيرصاحبهـ(271هإتالألوسىمحمودالسيدأماب؟:

للرواياتالنقدشديدكانفقدالمجالهذافىبهيستهانأوغفلتهفىيطمعممنيكن

بل،وبهتانهازيفهامبيتا!لنقدهاأصحابهاعلىيردهاالمكذوبةوالأخبارالإسرائيلية

.هـ(574)المتوفىحيانلأبى(1/387)ابحرالمحيط(1)

.(24-4/14)الشفىتفمير(2)
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خرافةعنتحدثإنهحتىالتفسير،كتبداخلدسهاسببمبيئا،أحيائامنها!سمخر

الذينالكتابأهلزنادقةصنعمنوأمثالههذاأنرلب)ولا:فقال(عنقبن)عوج

.(1)(وأتباعهموالسلامالصلاةعليهمالكرامبالرسلوالسخريةالاستهزاءقصدوا

خاصةقليلأإلاتدقيقأوتمحيصدونالإسرائيلياتينقلراحفإنهمثلأالقرطبىأمابة:

قصصى.أولغوىمنهأكثر،فقهىتفسيرصاحبأنه

ملىءجديدبسفرأخرىتارةعليناليخرجالمنثور()الدرفىالسيوطىجاءبينماتةب

تدقيق.أوتمحيصدونفقطللأخباركناقلحشدهاالتىوالأغاليطبالإسرائيليات

تتسممدرسةبأنها-اللهرحمه-(2)الذهبىالشيخوصفهاالتىالحديشةالمدرسةامآ.ة؟:

فىوشككت(الإسرائيلياتالمدرسةهذههاجمتفقداجتماعىأدبىبلونتفاسيرها

وشنوا،وغيرهما(منبهبنو)وهبالأحبار()كعب!عنهمالمسلموننقلالذينرجالها

ورواتها.الإسرائيلياتعلىفيهاهوادةلاحرئا

ورواتهاالإسرائيلياتعلىيحمل)المنار(تفسيرهفىرضارشيدمحمدفالشيخةتي*

هذهعنقارئهيشغلالتفسيرفىكتبماأكثرأنالمسلمينحظسوءمن)كان:فيقول

وقواعدالإعراببمباحثالقرآنعنيشغلهمافمنها،الساميةوالهدايةالعاليةالمقاصد

خرافاتمنبهمزجتوماالرواياتبكثرةعنهيلفتهوبعضها..النحو.

والفرساليهودزنادقةمنالرواةإلىسرىقدالمأثورالتفسيروأكثر...الإسرائيليات

بحشوأولعواممنالمفسرينعلىالنكيرمشددايعودثم((3)(الكتابأهلومسلمة

التىوالإسرائيلياتبالقصصبحشوهاولعوا)كما:فيقولبالإسرائيلياتتفاسيرهم

ملحفاذلكوجعلوا،وتفسيرالهبيائالتكونبالقرآنوألصقوهااليهودآفواهمنتلقفوها

ألفاظهعليهتدلماغيربالوحىشىءإلحاقيجوزلاأنهفيهمريةلاالذىوالحقبالوحى

.(4)(الريبيخالطهلاثبوئابهجاءالذىالمعصومعنبالوحىثبتماإلاوأساليبه

الأكبرالنصيبلكعبوكانمنبهبنووهبالأحباركعبعلىيشنعالرجلراحثم

.تهاماتالامن

.(للألوسى6/86)المعاككاروخ(1)

.-اللهرحمه،اسذهبىاللشيخ(2/235)لمفسرونواالعسير(2)

رعنا.رشيدللثيخ(1/87)المنارتفمير(3)

.(1/175)المابق(4)
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دينهمعليهمليفسذالمسلمينيغشالأحباركعبكانالخرافاتهذه)بمثل:فيقول

.(1)(العظيمالعلىبالتهإلاقوةولاحولولاالتقوىلإظهارهالناسبهوخدع،وسنتهم

هريرةأبىأحاديثصشكلاتبعضحلإلىقبلمنالثههدانا)وقد:قائلأيعودثم

الإسرائيلياتمنشيئاالمسلمينعلىأدخلالذىالأحباركعبعنالروايةعلىالمعنعنة

.(2)(لتعبدهورجلهكذبهالمحدثينمنكثيرعلىوخفى،وانحترعةالباطلة

:قالحينقنبلةالرجلوألقى

!!(3)(بإيمانهأثقلابل،بكذبهأجزمالذىالأحبار)كعب

تلبيهـهمئاأشدهمالإسرائيلياتهذهرواةشرأنليعلم)ثم:قالإذعنهحديثنانختمثم

.(4)(منبهبنووهب!الأحباركعب:الرجلانهذانللمسلمينوخداغا

4الدارىوتميم،ووهب،كعبعلىتحاملهسببعدةمغالطاتفىالرجلوقعوقد

فيه:قالحتى،مسلمصحيحفىرويناهالذىالجساسةحديثفىيشككراحوحيث

.(5)(مصنوع)إنه

إسرائيل:لبنى)قيل:عنهاللهرضىهريرةأبىعنرواهالذىالبخارىحديثرذثم

:وقالوا،فبدلوا،استاههمعلىيزحفونفدخلوا،حطةوقولواسجذاالبابادخلوا

.(6)(شعرةفىحبةحطة

عدالةفىتشكيكهجانبإلى.(7)(إسرائيليةعلةمنيخلوالابآنهرضاالشيخفقال

الخداعأنلعلمقليلأالرجلتأملولو(ووهبكعبمعفعلمثلما،التابعينأوالصحابة

تميمعنالكذبوينقلعط!كلهنجهالنبىيخدعأنلكنالناسمنكثيرحبائلهفىيقعأنجازربما

ينطقماالذىضا!جماللهنبىعلىبعينهالافمراءهوهذا-الجساسةحديثفى-كصاالدارى

صدقا.إلايقولولا،الهوىعن

بنىفىوقعتالتى()الأعاجيبيصدقلاجعلهنفسىحرجفىالرجلوقعولقد

.(9/594)المابق(1)

.(8/994)السابق(2)

.697-ص27م-9المنارجمجلة(3)

.783ص-27م-01جالابق(4)

.(9/574)المفارتفشر(5)

اكتفسير.فى(5103/1)مسلم،(5)بابالبقرةسورة-التفسيرفى(4794)البخارى:صحيح(6)

.(1/532)المفارتفشر(7)
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)وهذه:القصةهذهعنيقولفتراه(بعصاهللحجرالسلامعليهموسىكفلق،إسرائيل

ولولا،المسلمينعندولااليهودعندأصللهاليس،وهباختلقهاالتىالخرافاتمن

وأالألوفمئاتيشربأنمثلهمنقبلوالماإسرائيلبنىعنيقالمابكلالرواةجنون

.(1)(ريغصحجرمنالملايين

قولففى،تفسيرهفىالإسرائيلياتبعضرضاالشيخنقليعندماالمفاجأةكانتلقد

رواياتالضربهذافىولروون:قال،(73:)البقرةضغف!ها،(آضيرئوة:)قئفتا:تعالىالثه

.تذنبها)2(:وقيل!بفخذها:وقيل،بلسانهاالمقتولاضربوا:المرادإن:قيل،كثيرة

هذانحوروىةقالحيث،إسرائيلبنىتابوتقصةفىوهبعنصراحةنقلبل

بنالصمدعبدأخبرنا:قال،الرزاقعبدأخبرنا:قال،الحسنحدثنا:قال،جريرابن

منأربعةبالتابوتسارتااللتينبالقوتين)وكان:يقولمنبهبنوهبسمعأنهمعقل

.يسوقونهما()3(الملائكة

يقصد،المفسربهذاالأجدر)وكان:فقال-اللهرحمه-الذهبىالشيخهذالاحظوقد

النقلعنأيضاهويكةءأنالإسرائيلياتعشاقعلىالنكيريشددالذى-رضاالشيخ

.(4)(والتأويلالتحريفإليهاتطرققدأنهيعترفوهوخصوضاالكتابأهلكتبعن

النكيرفشذد،تفسيرهفىالمراغىمصطفىأحمدالشيخسارالدربنفسوعلى:ة.

.الإسرائيلياترواةعلى

رذفىللميدانكفارسحصانهليمتطى-الثهرحمه-قطبسيدالأستاذ/وجاء*

لا-العقليةالناحيةمنبعضهاومناقشةبل،ذكرهاعنوالإعراض،الإسرائيليات

شرعيةبمغالطاتتفسيرهامتلاءمنالرغمعلىكثيراالناحيةهذهفىأجادحيث-الشرعية

لالهيحسبشىءالإسرائيليالتفىالعقلإعمالهأنإلا(والجاهلية،)الحاكميةكفكرتى

-يقول(24:إيوسف،(كأتهئزتؤآأنلؤلألهاؤخؤبه!همتر)ؤتقذ:تعالىقولهفعند،عليه

فيهايصورونكثيرةأساطيررووافقدسرائيلياتاقيوراءسارواالذين)فأما-اللهرحمه

هيئةلهصؤرت!يندفعفلاكثيرةببراهينيدافعهوالله،شبفامندفغاالغريزةهائجيوسف

.(9/433)ال!ابق(1)

.(1/151)رلمنااتفشر(2)

.(2/484)بقالسا(3)

.(971-291/؟)والمغسرونلحشرا(4)
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عليهاكتبلوحاتلهوصؤرت!بفمهإصبعهعلىعاضاانحدعسقففىيعقوبأبيه

حتى!يرعوىلاوهو4المنكرهذامثلعنتنهى!القرآنمننعمأى-القرآنمنآيات

هذهآخرإلى...عمدرهفىفضربهفجاء،عبدىأدرك:لهيقولجبريلليهإاللهأرسل

(والاختراعالتلفيقواضحةوهىالرواةبعضوراءهاسارالتىالأسطوريةالتصورات

استشهدولوراجغاوتولىبمعولهيضربلملكنهالنبعمنمقربةعلىكانولقد،(1)

هذهخلالكثيراسنحتاجهفإنناذلكمنالرغموعلى،لهخيرالكانالشرعيةبالنصو!

لاأدبيةأو،شرعيةلاعقليةمدرسةالحديشةالمدرسةأنلنايتضحوهكذا.الدراسة

فىأوقعهاالذىالتيارهذامعوانجرفتالإسرائيلياترفضرإلىاتجهتتفسيرية

ولهم.،لناخيرألكانوالبهتان،الزورتبيانمعتوقفواولو،عدةشرعيةمخالفات

النهاية)فىوأقول

نسخحيث()إسلامىهوالإسرائيلياتمنالقرآنأخباروافقماأنرأيىعندزلتلا

أخبارمنمكذوبهوماعلىالنكيرنشددبينما،قبلهكانتالضىوالشرائعالكضبالقرآن

،ذكرهمنأولىفتركهعنهالمسكوتأما،نكررهأوعنهمننقلهأنيجوزفلاإسرائيلبنى

التراثكتبتنقيةعلىيعملواأنالتراثلمحققىدعوةوهىترديدهمنأولىتهافتهوتبيان

والأساطير.الأباطيلهذهمن

التفسيركتبفئورواتهاالإسرائيلياترجال،هـ(

العلصاءبعصن!إنحتى،الإسرائيلياتبروايةوالتابعينالصحابةمنعدداشتهروقد

منهؤلاءتجاهالنظروجهاتاختلفتوقد،وأعلاقاأقطاتاالإسرائيليةللرواياتعذ

نأانحزىلكن،الروياتهذهمنفريقكلموقفح!سبوذلك،التابعينأوالصحابة

والوضع،،والكذب،بالزندقةوالتابعينالصحابةبعضرمىقدالمخذثينمنعددا

أجمعتمنوعلى،الصحابةعدالةعلىاجترءواحيثسافلينأسفلإلىبهموألقوا

نقدمأنالصفحاتهذهخلالوسنحاول،التابعينمنوعدالتهصلاحهعلىالأمة

فإن،مغالطةأوتشكيكاتحتمللاناصعةالحقيقةلنوضحوالتابعينالصحابةبهؤلاءتعريقا

الرواية.فىوباغا،الإسلامفىومكانة،العلممنمبلغالهؤلاء

.الثروقدارط-(4/9811)القرآنظلالفى(1)
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)(متهمون)علماء،الاسرائيلياتعنهمالمنقول8أولأ

(هـ(31!،سلامبنالقهعب!(1)

القواقلةحليفالأنصارىالإسرائيلىالحارثبنسلامبناللهعبد(يوسف)أبوهو

عندأسلم،السلامعليهمايعقوببنيوسفولدمنوهو(الخزرجمنعوفبنىمن

التشكيك،تقبللاصحاحأحاديثعدةمناقبهفىوردوقد،المدينةإلى!-النبىمقدم

ومنها:

ه!!خالنبىمقدمبلغهسلامبناللهعبدأنعنهالقهرضىأنسعنالبخارىرواهما،:

أولما:نبىإلايعلمهنلاثلابعنسائلكإنى:فقالأشياءعنيسألهفأتاه،المدينة

أمه؟إلىأوأبيهإلىينزعالولدبالوما؟الجنةأهليأكلهطعامأولوما؟الساعةأشراط

:قال.الملائكةمناليهودعدوذاك:سلامابنقال.(1)"افنآجبريلبه"أخبرنى:قال

أهليأكلهطعامأولوأما،المغربإلىالمشرقمنتحشرهمفنارالساعةأشراطأول"أما

سبق!اذا،الولدنزعالمرأةماءالرجلماءسبقفإذاالولدوأما،الحوتكبدفزيادةالجنة

:قال.اللهرسولوأنكاللهإلاإلهلاأنأشهدةقال.الولد"نزعتالرجلماءالمرأةماء

فجاءت،بإسلامىيعلمواأنقبلعنىفاسألهم،بهتقوماليهورإن،اللهرسوليا

خيرنا،وابنخيرنا:قالوا"؟فيكمسلامبناللهعبدرجل"أى:!ضالنبىفقال،اليهود

أعاذه:قالوا"؟سلامبناللهعبدأسلمإن"أرأيتم:ءلجا-والنبىفقال،أفضلناوابنوأفضلنا

لاأنأشهد:فقال،اللهعبدإليهمفخرج،ذلكمثلفقالوا،عليهمفأعاد،ذلكمنالله

كنتهذا:قال.وتنقصوهشرناوابنشرنا:قالوا.اللهرسولمحمذاوأنالهإلاإله

.(2)اللهرسولياأخاف

لأحل!يقولص.ءالنبىسمعتما:قالأبيهعنوقاصأبىبنسعدبنعامروعن"ت

هذهنزلتوفيه:قال.سلامبناللهلعبدإلا"الجنةأهلمن"إنه:الأرضعلىيمشى

.(3)(01:)الأحقاف؟م!لمهبتييلإشزءتنمنشاهذؤلثهذ!كل:يةالا

وجههعلىرجلفدخل،المدينةمسجدفىجالستاكنت:قال،عبادبنقيسوعن:؟ب

خرجثم،فيهماتجؤزركعتينفصلى،الجنةأهلمنرجلهذا:فقالوا،الخشوعأثر

تليل.مخذآنفا:(1)

.الأنبياءأحاديثفى(9332)البحارىعجح(2)

الصحابة.ففائلفى(4832/471)-صلمالأنصارمفاقبفى(3812)البخارى!حيح(3)
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ماوالله:قال(الجتةأهلمنرجلهذا:قالواالمسجددخلتحيننكإ:فقلت،وتبعته

ص!اغالنبىعهدعلىرؤيارأيت:ذاكيتموسأحدثك،يعلملامايقولأنلأحدينبغى

منعمودوسطها-وخضرتهاسعتهامنذكر-روضةفىكأنىورأشكا،عليهفقصصتها

قلت:.ازقه)1(:لىفقيل،عروةأعلاهفى،السماءفىوأعلاهالأرضفىأسفلهحديد

أعلاها،فىكنتحتىفرقيت،خلفىمنثيابىفرفع(2مجئصففأتانى،أستطيعلا

النبىعلىفقصصتها،يدىلفىوإنهافاستيقظت.استمسك:لهفقيلبالعروةفأخذت

العروةوتلك،الإسلامعمود:العمودوذلك،الإسلامالروضة"تلك:فقال.ع!طهشص

.(3)سلامبناللهعبدالرجلوذلك."تموتحتىالإسلامعلىفأنت،الوئقىعروة

ثريد،منبقصعةأتىو!!النبىأنوقاصأبىبنسعدعنالمسندفىأحمدروى"ة

هذهيأكل،الجنةأهلمنرجلالقجهذامن"يدخلةفقالفضلةمنهففضلفأكل

النبىيأتىلأنيتهيأوقاصأبىبنعميرأخىتركتقدوكنت:سعدقال."الفضلة

.فأكلها)4(سلاملناللهعمدفحاءهو،يكونأنفطمعت،تن! ..يسيه!

فلما،دينهمعلىكانأنيوميهودخيرعنهاللهرضىسلامبناللهعبدترىوهكذا

ومجاهديهم،الصحابةأعلممنصارحتىالأخلاقسلمفىترقىوأسلماللإسلامجاء

أحدناظللوالذىالصحبةشرفلصاحبوإنه،بالجنةلهمالمشهودمنأنهويكفى

كلهموالصحابة،منهجزءانالولانالهماذلكعلىوماتظهرهيقصمحتىساجذا

الصحابىعنهالثهرضىسلامبناللهعبدحقفىواللمزالهمزينبغىفلا،عدول

الجليل.

منكثيرحاولالذينعليهمالثهرضوانالصحابةمنكغيرهسلامبناللهوعبد

حفظالذىالأولرعيلهافىثقتهاالأمةلتفقدبهمالتهم!الصاقمنهمالنيلالمغرضين

كثيرلردوسيلةالمشككونسيجدوهنا،كاملةالنبوةعلومإليهاونقل،والسنةالقرآنلها

بنىعنالمروىالقصصمجردلاالإسلاموفرائض،صانجهالنبىوسنة،القرآنآىمن

ئيل.إسرا

.هصعدا:قهرا(1)

.دمخا:منصف(2)

الصحابة.ففائلفى(051-4842/481)مسح،الأنصارمناقبفى(1338)البخارىعحيح(3)

الذهبى.ووافقهالمشدركفى(3/614)الحاكموصححه.المشدفى(1/691)أحمد:حسن(4)
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لتذينذهبأنيومظهرتسلامبناللهعبدعلىالحنقبدايةأنهناأذكرولعلى

الملائكةوإن،عنكممغموذاسيفادثهإن:لهمفقالعنهاللهرضىعثماندارحاصروا

،تقتلوهأنالرجلهذافىاللهفالئه،نبيكمفيهنزلالذىهذابلدكمفىجاورتكمقد

إلىيغصدولاعنكمالمغمودالثهسيفوليسقنالملائكةجيرانكملتطردنقتلتموهإنفوالله

.(1)عثمانواقتلوااليهودىاقتلوا:الثوارفقال.القيامةيوم

بناللهعبدالصحابىمنالئلفما!وأذنابهميهودنارهايشعلجديدةقديمةفريةفهى

داخلموتهبعدمنهالثأرفأردوا،بإسلامهاغتاظواالذيناليهودنفسفىلشىءإلاسلام

سلامابنعلىيفترواأن،كذئاورسلهاللهعلىافترواقوممنيستبعدولا،التا!لخأروقة

كذئا.الآخرهو

يوسفولداهعنهوروى،ى!ك!النبىعنروىسلامبناللهعبدأننذكرأنيبقى

يسار.بنوعطاء،الأشعرىموسىأبىبنبررةوأبو،هريرةوأبو،ومحمد

عليهاوقفتشجرةكمثلومثله،الفئرانمعاولفيهتؤثرلاجبلالصحابىهذاومثل

ورحلتوقفت:الشجرةفقالت.العظيمةالشجرةأيتهاعليكوقفت:فقالت،ذبابة

العظيصة.الشجرةأناوبقيت،ذبابةوأنت

فقتله.بصاحبهبدأالحسددرودته

(الدارىتميم(2"

كان،لخممنبطنوهى)الدار(إلىينسب،خارجةبنأوسبنتميمرقيةأبووهبى

مقتلبعدالشامإلىانتقلثم،المدينةوسكنالهجرةمنتسعسنةفىفأسلمنصرانيا

.(3)هخعالثهرضىعثمان

رضىعمرعهدفىقص!منأولوكان،"سمىالنبىعهدفىالقرآنجمعواممنوكان

.(3)عنهالله

عمراستأذنالدارىتميم!لحيولاللهرسولمسجدفىقص!من)أولأنشهابابنوعن

نأقبلالجمعةيومفىيذكرأنلهفأذنولايتهآخركانحتىعليهفأبىالناسيذتهرأن

غردب.حسن:وقال-التفسبرفى(5632)الترمذىرواه(1)

البر.عبدلابن(1/931)الاشيعاب،حجرلابن(1/186)الإصابة(2)

.(1/186)صابةالإ(3)
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ئذكرأنلهفأذن،ذلكفىعنهاللهرضىعفانبنعثمانتميمفاستأذن،عمريخرج

.(1)(كلذيفعلتميمفكان()الأسبوعالجمعةفىيومين

الأولى،هىحطدثة)2(فىثلافالنبىعنهحذثحيثسواهينلهالممنقبةله!لبقى

ينقليههكاللهبرسولإذا!روالنبىعنالحدشماينقلونالذينهمالصحابةكانأنفبعد

تسععامالدارىتميمأسلمإذواحذاعاقاإلايجاورهلمأصحابهمنواحل!عنالحديث

فبهتحققإذ،فضلكليعلوفضلوذاك،بعامبعدهاالسلامعليهالنبىوتوفى،للهجرة

الآتى:

وحىالسلامعليهالنبىفحديث،إياهالوحىلتصديقالدارىبتميمثيهرالنبىثقةةت

الله.منوحىالقرآنأنكمااللهمن

.المفضولعنالفاضلرواية*ت

.الدارىتميمكانوكذلك،ثقةلأنهالواحدخبرقبولتة

بينما،تعالىاللهبوحىالمؤيدوهوغفلتهمفىيطمعممنيكنلم!خالفهورسول

عنوالنهىبالمعروفالأمرعنعبارةوكان،بالقصصلتميمعنهالثهرضىعمرسمح

بل،فحدث،ملهموالدانىالقاصىيعرفهالذىعمرهووعمر،القرآنوتلاوة،المنكر

بنكأبىالصحابةرواياتمنيستوثقكانأنهوالأكثر!اللهرسولبعدمنوضثترع

منعددبشهادةإلاعدةأحوالفىالحديثيقبلولا،والعباسذر،وأبىكعب

كانفإذا،عمرحياةفىالتحديثمنعنهاللهرضىهريرةأبوخشىحتى،الصحابة

عليهيحتالأنيمكنفهل،والقصصالأحاديثترديدفىالحرصمنالقدربهذاعمر

عظيم.بهتانهذاسبحانك،علمبهلناليسمانقولأناللهمعاذ!؟الدارى)تميم

بهنسعلمالنصرانيةعننقلهوما،صحابتاومات،صحابتاعالهثىالدارىتميمإن

"لا:بمقتضىعملواالذينالصحابةمنكانوامستمعيهجمهورلأن،بهأحديحدثولم

بحرصنقل،نقلمنوحتى،النقلدونالسماعئكاغاتكذبوقم!ولاتصدقوهم

وعن،والدجال،الجساسةبحديثيحدثكانتميمأنتهطمأروحسبك،شديد

هنا؟!نصرإتفأين،الشيطان

صحابىمننالواحيث،رفعةإلازادوهمالتميمالتجريحبوقفىنفخواالذينإن

.بيروتصارردار(2/253)للمقريزىالخطط(1)

.الكتاببدايةفىذكرناهوقدمسلمر:اهالذىالجساسةحديثهوهذاكان(2)
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هؤلاءونسى،ه!!لنبيهسنةولا!ريهشرععلىيخرجلموشرفهاالصحبةحقلهجليل

."عدولكلهم"الصحابة:قاعدة

اشترىالذىالرجلإنه،النصرانىالراهبلاالمسلمللعابدمثالفحياتهنفسهتميمأما

عليهايطقعلئلاعبادتهويسير،ركعةفىالقرآنويقرأ،فيهاليصلىدرهمبألفحلة

!!فيها)1(ينملمكاملةبسنةنفسهفعاقب،يتهجدهايقململيلةناموهوالذى،الناس

،(ـه32الأحبارأتكعب(3)

،الحميرىالكلاعذى:وقيل،رعين!ىآلمنقيسببنعمروبنماتعبنكعبهو

عنه،اللهرضىالخطاببنعمرعهدفىأسلمأنهوالأرجح(إسحاق)أبىبويكنى

،الشامإلىعثمانخلافةفىتحولثم،عمرخلافةفىالروموغزا،المدينةمعهوسكن

للنبىرؤيتهتحققلعدمصحابىلاتابعىفهوذلكوعلى،هناكتوفىحتى،فسكنها

-في.النبىإلىالحديثإرسالمنأفىأقإلا"ص!!

و)كعبالحبر()كعبباسمعرفلذا،عظيفامبلغاالعلممنبلغعالماكعبوكان

بمصادرهالصلةوثيقكانأنهإلا،الإسلاموعلمالكتابأهلعلموجمعالأحبار(

كعبإلىجلسقيسبنالثهعبدبنعامرأنطبقاتهفىسعدابنروىحيثاليهودية

.يقرأ)3(وكعبالتوراةأسفارمنسيفروبينها

والتعديلالجرحعلماءوجاء،يجلونهكانواالصحابةفإنهذامنالرغموعلى

اجتمعبل،الزندقةأو،الاختلاقأوبالوضعيتهموهفلمالثقاتبينمكانةلهليفردوا

فىمسلملهوخرئجالمتروكينأوالضعفاءفىأحديذكرهولم،توثيقهعلىالجمهور

والنسائى.،والترمذى،داودأبولهوخرقي(يمانالإكتابمنصحيحه

خيرا:فيهالصحابةقالوقد

عندهكان!ان،العلماءأحدالأحباركعبإن)ألا:عنهالثهرضىةل!اعمقالفقدتة*

.لمفرطين()3(فيهكناوإنكالثصارعلم

.-لمفرطين("4(فيهكناوإنكالبحارلعلمعندهكان)وإن:سعدابنروايةوفى:؟ت

صحيح.بسندللهثص(!5/35)الزواثدومجمع!الجوزىلابن(282-28؟/1)الصفوةصفة(1)

سعد.لابن(7/79)الطبقات(2)

.(8/44)التهذيبتهذيب(3)

.الارىفتحفى(13/335)حجرابن(4)
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.كثيرا()1(لعلضاالحميريةابنعند)إن:الدرداءأبووقال!

نأقبلكعببهأخبرنىقدإلاشيتاسلطانىفىأصبتماالزبير:بناللهعبدوقال

.*(2)عقي

سالخي!هـ:ذكرر؟فقدالتعديلواج!هـحعلماءآما

الأحبار)3(.أخيارمنكعبكان:حجرابنعنهفقال

أيضا.السننأصحابمعصحيحهفىلهمسلمروايةويكفى

بنحميدعنالبخارىحديثمصدرهاكانكعبحولثارتالتىالضجةأنإلا

كعبوذكر،بالمدينةقريشمنرهطايحدث)سعمعاوية:وفيه،الرحمنعبد

وان،الكتابأهلعنيحدثونالذينالمحدثينهؤلاءأصدقمنكانإن:فقال،الأحبار

.(4)(الكذبعليهلنبلوا-ذلكمعكنا

بالآتى:الكذبهناالعلصاءفسروقد

كذتايكونالكتابأهلعنكعببهيخبرالذىبعضأن)المعنى:الجوزىابنفقال

.الأحبار()5(أخيارمنكعبكانفقدوإلاالكذبيتعمدأنهلا

.(الكذبيتعمدأنهلابهيخبرفيماأحياتايخطئأنهمعاوية)أراد:حبانابنوقال

:كصبخاث!وولمحداءارآماأو

أجزمالذىالأحبار)كعب:فيقولكعبتجاهموقفهعنيعلنرضاكرشيدرجلآفإن

.(بإيمانهأثقلابل،بكذبه

للإسلاميكيدونكانواالذينالكتابأهلمنالمفسرون...):قالالذىوكالمراغى

وقد،الإسرائيلىالأحباركعبومثله...الأصلفارسىوهووهبكرواياتوالعرب

وقومهما،منقولولامعقولأصللهايعرفلاالتىللغرائبالروايةكثيركلاهماكان

الحجاز()6(مناليهودوأجلواالفرسبلادفتحواالذينوالمسلمينل!سلاميكيدونكانوا

اللهرضىعمراغتيالمؤامرةفىبالضلوعالأحباركعبليتهمورائهممنالعقادوجاء

خداغاالإسلامأظهر)إنهكعبعنليعلنريةأبوجاءثم-عبقريتهفىذكركما-عنه

.البارىفتحفى(13/335)حجرابن(1)

نضه.-السابق(3)و!2)

.(52)بابالاعتصامفى(1736)البخارى:عحيح(4)

الفتح.فىعلا(13/5)ححرابن(5)

.(9/42)فىالمراتفشر(6)
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!!(يهوديتهعلىقلبهوطوى

عنتلقفوهاقدكانواوإن،غيرهملاالمسلصينمنموجهةأنهاهناالضربةشدةإن

الإسلامإفسادفىطمغاالعربيةبزىتزيواالذينوالمستشرقين(و)بروكلمان()مرجليوث

والمسلمين.

،اليهودبكتبخبيرا)كالن:أنهكعبعنيعلنكالذهبىالممتازالطرازمنمؤرخاوإدن

كانكعئا)إن:قالالذىحجروابن(1)(الجملةفىباطلهامنصحيحهامعرفةفىذوقله

سهضاليكولنكعبعدالةعنإعلانهذاوفى،(2)(يتوقاهبماوأعرفبصيرةمنهمأشد

.وزوزاظلغاالرجلعلىالقائليننحورفىبهيذرأ

خدعكعبأنصغإذاولكن،جرحهأوكعبعدالةفىليستهناالقضيةإن

النظرسنعيدأننايعنىمما،وعدالتهم،ورأيهمالصحابةعقلفىيقدحهذافإنالصحابة

علىالحاقدمنهمومن،همشخصياتهمفىالنظرسضعيدبللا؟نقلوهماكلفى

أدنتوقدنفسىأجدأننىإلا.القضيةتفهمأنيجبماوهكذا؟لهالمحبومن؟الإسلام

"من:حديثراجعلوأنهخاصةالأخبارمنالتوراةفىلما)الترويج(بقيامهفىكعئا

ولزاد،خيرالكانعنهاسكتولو(3)"الكذابينأحدفهوكذ!أنهيرىبحديثحدث

وتدقيقها.الرواياتبتمحيصقامكانإنالخير

مبرئاقالإذ،لكعبالمخدثينأحدمنبراءة-اللهرحمهالذهبىالشيخدفاعولبقى

عقيدةفىأثرتقدوغيرهكعبعنالمرويةالإسرائيلياتهذهكانت)وإذا:ساحف

أنهعلىرووهلأنهموأضرابهراجغاهذاذنبفليس،صالعغيرأثرآوعلمهمالمسلصين

ثم-لهويشهدالقرآنمعهذامنيتفقماإلااللهم-القرآنبهيشرحواولمكتبهمفىمما

ماعلىوبينهبينهافربطواالإسرائيلياتبهذهالقرآنيشرحواأنفحاولوابعدهممنجاء

لهؤلاءنسبوها،خرافيةقصصمننسجوهماذلكعلىوزادوابلشاسعئعدمنبينهما

هذهربطواالذينالمتأخرينذنبإذنفالذنب،العامةعلىوتمويفالهاترويخاالأعلام

زوزانسبوهماالأساطيرمنواخترعوا،ضوئهاعلىوشرحوهبالقرآنالإسرائيليات

.(4)(ءاربمنهوهمالأعلامهؤلاءإلىوبهتائا

.(3/049)النبلاءأعلامشر(1)

.(31/533)الفتح(2)

.(1)بابالمقدمةفىمسلمرواه(3)

.(1/881)لمفسرونواالتفشر(4)
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،(ـه11.)تفنبهبنوهب(41

اللهعبدقال،الصنعانى،اليمانى،كنازذىبنسيجبنمنبهبنوهباللهعبدأبوهو

أهلمنخراسانمن()منبهوالدهوأصل،فارسآبناءمنكان:أبيهعنأحمدالإمامابن

خلافةفىوهبولد،ح!ه!هصتصالنبىعهدفىفأسلم،اليمنإلىمنهاكسرىأخرجه،هراة

،الخدرىسعيدوأبى،هريرةأبىعنوروىالأرجحعلىهـ(011)عاموتوفىعثمان

وأنس،4وجابر،العاصبنعمروبناللهوعبد،عصربنالثهوعبد4عباسوابن

وغيرهم.

ومسلم،البخارىلهوأخرج،ديناربنوعمر،الرحمنوعبد،اللهعبدعنهوروى

كثيركانإذ،التابعينعلماءخيارمنالعلماءولعده،داودوأبو،والترمذى،والنسائى

القديمة.الكتبعلىالاطلاع

ضعيفا،كان:قالالذىالفلأسإلا،والتعديلالجرحعلماءمنالجمهوروثقهوقد

بورعهقالوا:العلماءأنإلاالقدر(فىبالقوليتهمكانأنهذلكفىشبهتهوكانت

.(1)وصلاحه

منومالهعلمهعلى()2("دلالةوالقصصالأخبارعاحب)خلكانابنعليهوأطلق

والأخبار.القصصر.وايةفىباع

وذكره،والنسائىزرعةأبووثقهالذىوهبفىقيلاتهاماتمنكعبفىقيلوما

كثيرالنقلثقةكان:الذهبىوقال،ووثقهالبخارىعليهواعتمد،الثقاتفىحبانابن

.الإسرائيلياتكتبمن

منهاوحسبه،ذكرهاعنغئىفىكانلأمورذكرهفىوهبعلىتقعالمسئ!ليةأنإلا

عنهدفاعنامعرضفىانناإلا،أيفئاوعفويةبتلقائيةعنهنقلوهاقدالمفسرينمنكثيراأن

بل،نفسهعندمنبهيآتولم،يضعهأو،حديئايختلقلموهبإن:نقولممهميهضد

عنه.فنقلتكغيرهالأخبارهذهنقلفىواسطةكان

.العلماءمنكثيركانوهكذا!!الغيرعندمالمعرفةدائضاتؤاقة:البشريةالنفسإنها

.(3/278)الاعقدالوميزان:(681-11/661)المهذيبتهذيب(1)

.(2/238)الأعيانوفيات(2)
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تعقيب"

هذهنذكرأنبقىالإسرائيلياتعنهماك!ورالذين)الأقطاب(هؤلاءذكروبعد

:الملاحظات

لهمكانتوإنما،عندهممنيلفقوهاأوالإسرائيلياتهذهيخمرعوالمأنهم(1)

كذبهمتعنىلاوالاختلاقللكذبفروايتهم،عنهانقلوهاالتىاللإسرائيليةمصادرهم

واختلاقهم.

ونقلحملفىوسطاءكانوافقدالوساطةمسئوليةمنيعفيهملاهذالكن(2)

ضعفاءأمامالبابفتحواأنهمهوهنايتحملوهوما،المسلمينإلىالكتابأهلمعارف

منرووهماونوعتتفقالتىوالافتراءاتالضلالةمنالمزيدإليهمينسبواكىالإيمان

القصص.

والتشريع.العقيدةعنبعيذاوالأعاجيب،القصصىالجانبفىكاننقلهمأن(3)

للحديثبوضاعينفليسوا-!النبىإلىالأباطيلهذهمنأتاينسبوالمأنهم(4)

كغيرهم.

الرواةرقابعلىمسلولسيفوهم-والتعديلالجرحعلماء-العلماءأن(5)

جرخا.فيهميذكرواولمعدلوهم

الدارىوتميم،سلامبناللهعبدالصحابيينخاصةمنهمأحل!فىنطعنلنأننا(6)

وأبو،أمينوأحمد،رضارشيدفعلكماتكفيرهموراءننساقولن،عنهمااللهرضى

..وأخفىالسرعالمإلىقلوبهمفىماوتيهل،إسلامهمفىنثقولكننا،والعقاد،رتة

علم.أوالله

8(عدول)صحابة،الاسراليلياتنقلواالذين،ثانيا

:العاصعمروبنيناللهعيد(1)

عنهالثهرضى،العالم،الورع،العابد،الزاهد،الصحابىابنالجليلالصحابىوهو

عشرةبثلاثمنهأكبرأبوهوكان،أبيهقبلأسلم،الرحمنعبدبأبىويكنى،وأرضاه

النبىواستأذن،الكتبقرأ،حافظا،عال،عابذاوكان،سنةعشرةباثنتى:وقيل،سنة

،مسندهفىأحمدالإمامروىفقد-ثنه!،النبىلهأذنحينفكتبحديثهيكتبأنفىيشر

ماأكتب!اللهرسوليا:قلت:قالأنهالعاصبنعمروبنالنهعبدعن،غيرهوروى
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إلاأقوللافإنى،"نعم:قال؟والغضبالرضافى:قلت.لا"نعم:قال؟منكأسمع

.(1)"اقح

منى،عنهحديئاأكثرأحدفينحهصالنبىأصحابمنما:قالأنههريرةأبىحديثوفى

.(2)أكتبولايكتبكانفإنهعمروبناللهعبدمنكانماإلا

ابنقالحتىمختلفةعصورعبرالناسرددهابفريةعنهالثهرضىالثهعبدزمىوقد

ينظرفكانالكتابأهلكتبمنتجمليبحملالشامفىظفرقدكاناللهعبد)إن:حجر

هذاذكروقد.(3)(التابعينأئمةمنكثيرلذلكعنهالأخذفتجنبمنها!لحدث،فيها

بنالثهعبدعنيكثرواولمهريرةأبىعنالروايةأكثرالناسلماذاتبيانهمعرضفىالسبب

اللهعبدإن:قيل()الزاملتينبالتاريخيةالمصادرفىيسمونهالحملوهذا(عمرو

بينتفرقةأوتذوقدونفيهمابماالناسويحدثفيهماينظرفكان،اليرموكيومأصابهما

سمين.أوغثهوما

وهى4أموربعدةدفعهانستطيعالفريةوهذه

حجرابنأنحتى،كبيرحدإلىبالعبادةمشغولأكانعنهاللهرضىاللهعبدأن(1)

منأكثربالعبادةمشتغلأكاناللهعبد)أن:يقولالفتحمنالسابقالموضعفىنفسه

منمنبوذبأنهذلكبعدوشهمهيعودكيفإذن،عنه(الروايةفققت،بالشعليماشتغاله

ومسلمالبخارىحديثيعضدهماوهو؟عنهالتلقىمنفأقلوا،وأئمتهمالتابعينثقات

للنبىدبهرتفإقا:قال،ليلهكلالقرآنوأقرأ،الذهرأصومكنت:قالأنهاللهعبدعن

كلالقرآنوتقرأالدهرتصومأنكأخبر"ألم:لىفقال،فأتيفإلىآرسل!افاجمهشنص،

منتصومأنبحسبك"فإن:قال.الخيرإلابذلكأيىذولم!اللهنبىيابلى:فقلت"؟ليلة

لزوجك"فإن:قال.ذلكمنأفضلأطيقإنىاللهنبىيا:قلت."أيامثلاثةشهركل

نبىداودصوم"فصئم:قال.حفاعليكولجسدك،حفاعليكويرؤرك)4(،حقاعليك

يصوم"كان:قالفيداودصومومااللهنبىيا:قلت:قال."الناسأعبدكانيمي!فإنهالثه

أطيقإنىاللهنبىيا:قلت:قال.شهر"كلفىالقرآن"واقرأ:قال،يوفا"ودفطر،يوفا

عنه.اللهرضىهرلرةأبىعنوالصلةالبرفى(0991)الترمذى،المسندفى(036(2/031)أحمد:صحيهح(1)

العلم.كتابةباب-العلمفى(131)البخارى:صحيح(2)

.البارىفتحفى(1/702)حجرابن(3)

.ئرركزا:زورك(4)
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منأفضلأطيتيإنىاللهنبىيا:قلت:قال."عشرينفى"فاقرأه:قال.ذلكمنأفضل

ولزور*ك،حقاعليكلزوجكفإدن،ذلكعلىتزدولا،ستثغكلفى"فاقرأه:قال.ذلك

النبىلىوقال:قال.علىف!ثسذرفشذدت:قال.حفا"عليكولجسدك،حفاعليك

!همهه.انحيلىقالالذىإلىقمرت:قال.غضر"بكيطوللعلكتدرىلا"إنك:"خييه

.("سعرو)9اللهنبىرخصةقبلتكنتأنىؤليذثكبرتفلما

نأمنذهىكماعبادتهعلىظلعنهاللهرضىاللهعبدأنالحديثهذافىنراهماإن

آخربشىءانشغالألهنرىلاومثله،"!يروالنبىبرخصةأخذلووتمنىعجزحتىشائاكان

إلىاتجهالذىعنهاللهرضىهريرةأبىبعكساهتمامهجلإليهاوتجهالتىالعبادةسوى

والإفتاء،والقضاءللعلممتفرغاشهركلمن!أيامثلاثةوصيام،الضحىصلاة

يعمى،حتىويبكى،الليلويقوم،يوفاولفطريوفايصومفتراهاللهعبدأما.والتحديث

وأمام!يوراللهرسولأمامنفسهعلىقطعهبعهدليفىتوقفدونماالعبادةفىمجتهذا

الكتابة.رغمإذنالروايةأوللتحديثمجالفلا،تعالىاللهأمامئتمومن،الوحى

الفهعبديعنى-مقامهآكثركان:يقولاللهلعبدالمتهمينأحدوهونفسهحجرابنإنئم

كالرحلةالعلميطلبممنإليهماالرحلةتكنولم،بالطائفأوبمصرالأمصارفتوحبعد-

.(2)المدينةإلى

العلم()واسعوكان)عاقلأ()3(كانأنهوصفهفىجاءفقدنفسهاللهعبدأما(2)

هذابينالتمييزيستطيعالبصيرةنافذ،الفهمثاقبرجلآينتجانالعلمجوارإلىوالعقل

اللهعبدأنصغلقد،علممنالناسإلىيلقىأويقرأعقاغافلأيكونأندونماوذاك

رر!ك!اللهرسولصحابىيستبدلهللكن)الزاملتين(منأصابهولما،للتوراةقارئاكان

كانواوقد؟إذنالصحابةعلماءأحديكونوكيف!!بالتوراةالقرآنويبيع،بالبعيرالبرة

معركةفىومعاويةأبيهضدالشديدالموقفصاحبوهو،برأيهويعملونيستفتونه

رأىفلصا(الباغيةالفئةتقتلهشميةابن)ويح:لحديثذكراالناسأكثروكان،صقين

أبيهبطاعةأمره!الثهرسولأنولولا!!عمارقتلتم:فيهمصاحقتلقدياسربنعغار

كاناللهعبدأق:بحرالاتهاماتفىالمفقودةالنقطةهىإذنإنها!معاويةصففىكانلما

له.واللفظ.الجامفى(5911/181،931)مسلم،التهجدفى(1311)البخارىصحيح(1)

.(1/072)البارىفتح(2)

كثر.لابن(8/463)والنهايةالبداية(31
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شنشنةوتلك،الاتهاماتهذهبمثلالشيعةعليهفانهال،علىضدمعاويةصففى

.أخزممنأعرفها

.(التابعينأئمةمنكثيرلذلكعنهالأخذ)فتجنب:حجرابنقولوأما(4)

سلصةوأبو،المسيببنوسعيد،مسروق:اللهعبدعنوروىنقلإذ،عليهفمردود

سواهم.كثيروخلق،الرحمنعبدبنوحميد،الزبيربنوعروة،الرحمنعبدابن

بالعلممنشغلأصحابئاوماتصحابتا!ث!اعاللهعبدأنالنهايةفىإليهنصلوما

زيدشأنذلكفىشأنهالتوراةفىجاءلماقارئاإلاالأياممنيوفايكنلموآنه،والعبادة

إلىصفينمعركةفىاللهعبداشتراكأنإلاالتوراةقرأالذىعنهاللهرضىثابتابن

وغيرهمالشيعةمرتزقةقبلمنلهالاتهاممحوركانعنهاللهرضىمعاولةجانب

ماتيميةابنمنوحسبك،الفحلالبحرلهذاالصحبةحقذلكفىيراعىأنوالأصح

الحفظقوةلهاكانالطبقة)هذهأنذكرحيثعليهماللهرضوانالصحابةجيلعنقاله

،العلومأنهارالنصوصمنففجرت،والتأويلوالبصر،الدينفىوالفقهوالفهم

الإسلاممشايخ)هم:أيضاعنهمقالثم،(1)(اضاخفهغاورزقت،كنوزهاواستنبطت

ولا،منهماللهوتعبد.(2)(الأمةفىصدقلسانلهمتعالىاللهجعلالذينالهدىوأئمة

حاسد.أولحاقدكرامة

عنه)الفهرضىأبوهريرة(3)

فىكانأنه:فيهقيلماوأشهر،كثيرااختلافانسبهوفى،اسمهفىاختلفوقد

وهوالرحمنعبدأواللهعبد:الإسلاموفى(عمروعبدأو،شمسعبدالجاهلية

دوسى.

.شىءفيهالذىالكثيرالخلافمعونسبهاسمهفىيصحلا:البرعبدابنقال

وغلبت،صخربنالرحمنعبد:هريرةأبىاسمفىعندناشىءأصح:الحاكموقال

لزمه،ثمص.!حل!ىبنلامعوشهدهاخيبر،عامأسلم،لهاسملاكمنفهو،كنيتهعليه

منوكان،دارحيثمعهيدوروكان،بطنهبشبعراضئا،العلمفىراغئاعليهوواظب

النبى!وو.لملازمتهمنهمأحديحضرهلامايحضرالصحابةأحفظ

تيية.لابن79صالمنطقنقض(1)

.474صالرلوبيةتوحيد(2)
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لتماى9يفاقلتفاسيراء!ب8محافو!!ا8ئيليمانمل!س"ا

وتابعى.صحابىمنرجلثمانمائةمنأكثرعنهروى:البخارىقال

علىبالكذباتهمماقدرفقطالإسرائيلياتبنقليتهملمهريرةأباأنهناوالقضية

-صض.اللهرسول

:قالأنهحتىمبكراعنهاللهرضىهريرةأبىعلىتنصبالاتهاماتهذهبدأتوقد

ثم،حديئاحدثتمااللهكتابفىآيتانولولا،-هرلرةأبوأكثر:يقولونالناس)إن

أ!شتاحثاسلنها"ا!ينةمابغدبحناغذخاؤآآفينتمنأتزانخاقآيمنفونينآتي؟!إوو:!لو
:.صصب

ؤأناشكقينهؤتوفيأفأؤتبلتىأو!يتؤؤأضلخوأبنألاين%ني-إكلكا*فيسأتجعنو!آؤلمغئفؤ"آلتةظغنفؤأؤليلق

الصخفق)1(يشغلهمكانالمهاجرينمنإخوانناإن،(159،160:)البقرة!(ر!زنأالىاب

كانهريرةأباوإن،أموالهمفىالعمليشغلهمكانالأنصارمنإخوانناوإن،بالأسواق

.(2)(يحفظونلاماويحفظ،يحضرونلاماويحضر،بطنهبشبعص،صصاللهرسوليلزم

حديثامنكأسمعإنى!اللهرسولياقلت:قالأنهعنهاللهرضىهريرةأبوذكرثم

فضممته"لاضحضه:قالثمبيديهفغرف:قال،فبسطه."رداءك"اثسط:قال.أنساهكثيرا

.(3)بعدهشيئانسيتفما

هريرةوأبوأناكنت:قالأنهعنهاللهرضىثابتبنزيدحديثمنالحاكمويروى

أبودعاثم-شصالنبىوأمن،وصاحبىأنافدعوت."ادعوا":فقال!صالنبىعندوآخر

فأقن،ئئسىلاعلفاوأسألك،صاحباىسألكمامثلأسالكإنىاللهم:فقالهريرة

يقصد(4)"الذوسىالغلام"سبقكما:فقال.اللهرسولياكذلكونحن:فقلنا،عاصبه!النبى

.هريرةأبا

علىالكذب:ومؤداهامقتضاهاشنيعةتهممنإليهينسببماعالماهريرةأبوكانإذن

الأياممنيوفاأنهحتىنفسهعنالدفاععلىحريضاكانولذلك،مج!سنصورسولهالله

أقولمماأتذكرينالحجرةصاحبةيا:قالثم،عنهااللهرضىعائشةحجرةبجوارحذث

يسردغد!شبئالثهرسوليكنلم:قالتولكن،رواهماتذكرلم،تسبيحهاقضتفلما؟شيتا

ولو،الحديثأداءفىسرعفعليهعابتوإنما،شيتاعليهتنكرفلم.سردكم)5(الحديث

)الضفقة(.ومنه.البغعقدعفدعادتهمبهوجرت،اليدعلىاليدضرب:الصفق(1)

الصحابة.فضائلفى(2942/591)مسلم،العلمفى(181)البخارىرواه:صحيح(2)

الصحابة.فضائلفى(2942)صلم،العلمفى(911)البخارىرواه:صجح(3)

الفتح.فى(612-1/512)حجرابنعنهوسكتالمستدركفىالحاكمرواه(4)

الصحابة.فضائلفى(؟9342/06)مسلم،(23)باب،الماقبفى(3568)البخارى:!حيح(5)
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833!يتايفاقلتفماسي!اءبهومحك!!ا8ا؟سرانيلباف

واسع!الحفظكثيرعنهالثهرضىهريرةأبوكانفقد.-نظرهافى-أفضللكانتمهل

نأأريد:البلغاءبعضقالكما،التحديثإرادةعندالمهلمنيتمكنلا،الرواية

.(9)ىهلعلىالقوافىفتزاحم،أقتصر

!نخهالنبىبحديثالناسأحفظعائشةشهادةيريدعنهالثهرضىالرجلترىوهكذا

عائشةترىوهكذا،وبهتاتازوزابهألصقتلتهمةدفغاذلكيكونحتىبهوأعلمهم

فيه.يسرعلاالكلاميسردأنتريدهعنهااللهرضى

النبىقولبذكرحديثهيبدأكانأنهعنهاللهرضىهريرةأبىعننقلواالصحابةإنثم

بهألصقتلتهمةدفغاذلكوبكونالنار"منمقعدهفليتبوأمتعمذاعلىكذب"من:ج!ثه

عنهةاللهرضىهريرةأبىبراءةتظهرالتىالرواياتهذهوإليك،وبهتائازوزا

قال:يقولبأنمجلسهيفتتحكانعنهاللهرضىهريرةأباأنأحمدالإمامروىفقد*!

.النار"منمقعدهفليتبوأمتعمذاعلىكذب"من:المصدوقالصادق"لخهىاللهرسول

متواتر.والحديث

هريرةأبوفراح،كاتبه(الزعيزعة)أبووعندههريرةبأبىالحكمبنمروانوجاءغة.

دعاعاح!مرإذاحتى،هريرةأبويقولهمايسجلالسريروراءمستخفوالكاتب،يحدث

،هريرةأبويقولهمايرصدالحجابوراءمنوالكاتب،أخرىتارةهريرةبأبىمروان

ولا،قذمولا،نقصولا،هريرةأبوزادفما،الماضىالعامفىكتبعمايسألهومروان

(2):ء
حر.

!نجهاللهبرسولألزمناكنتهريرةأباياأنت:هريرةلأبىيقولعمرابنوكان:ة"

.(3)بحديثهوأعلصنا

.خيرافيهقالوافقدوالتعديلالجرحوعلماء،الأمةعلماءأما

يكنولمض4!جماللهرسولأصحابأحفظمنهريرةأبوكان:صالحأبوفقالبر

بأفضلهم.

.دهرهفىالحديثروىمنأحفظهريرةأبو:الشافعىوقالءا

وإتقانه،وجلالتهلحفظه،بحديثهوحديثاقدئماالمسلموناحتبئ:الذهبىوقال:ة:

حجر.لابن(6/579)الفتهح(1)

.(8/481)والهايةالبداية(2)

المناقب.فى(5383)والترمذى.المشدفى(2/276)أحمد:صحيهح(3)
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يطاحا؟يفا!قلتفماسيراء!ب؟محان!و!ا؟نللياتلألهـلراا63

.(هريرةآبايا)آفمت:ويقولمعهيتأدبعباسابنمثلأنوناهيك،وفقهه

العدالةأهل-دالنبهىأصحاباتهصتحتىالأمةهذهفىالشيطانغرسنبتولكن

ألفبعضهمإدطبل،مواربةودونعلانيةهريرةأبابعضهماتهمحتىفيهايشكلاالتى

منكرىجانبمناحدلهمايتعرضلمكماوالتجريحبالنقدهريرةلأبىفيهتعرضكتائا

الجارةالدراساتقيفالفهولكن.عليها)1(بالغيرةالمتظاهرينالحديثالعصرفىالسنة

.ح!تخه)2(النبىصحابةمنالرجلهذاأنصفتالتى

أهلبمسلمةوثقواالصحابة)إن:آحدهمقالهماهؤلاءافتراءاتضمنمنوكان

هريرةأباوإن،يفترونماعنهمورووا،يقولودنفيمافصذقوهم،بهمواغمرواالكشاب

.(لهموانقياذا،عنهموأخذا،بهموثوفاأكثرالصحابةكان

سبيلعلىعنهاللهرضىفإنه4المغبودنهذاذكركماغافلأيكنلمهريرةأباأدنإلآ

تعالىاللهيسأليصلىقائموهومسلمعبديوافقهالاساعةفيه"إنحديثيروى،المثال

.(3)"إياهأعطاهإلاشيئا

منواحدةجمعةشىبأنها:كعبقالحيث،إياهاتفسيرهفىكعئاهريرةأبوفيراجع

إلىكعبفيرجع،جمعةكلفىأنها:لهويبين،هذاقولههريرةأبوعليهفيرد،السنة

اللهعبديسألهريرةأبانجدوكذلك،إليهفيرجع،هريرةأبىمعالصوابفيرى،التوراة

ابنفيجيبه،علىتضننولاآخبرنى-:لهويقول4الساعةهذهتحديدعنسلامابن

:ص-!غالرسولقالوتكيفه!يرةأبوفيراجعه،الجمعةيومفىساعةآخربأنها:سلام

يقلألم:بقولهفيجيبه،فيهايصلىلاالساعةوتلك"يصلىوهومسلمعبديصادفها"لا

(5)0(4)"يصلىحتىصلاةفىفهوالصلاةينتظرجلس"من:اك!ا!عاللهرسول

بل،فقطر!لةأوتثبتبلاوالنقل،الغفلةمنهريرةأبىبراءةتبينلاالقصةوهذه

الذىفهو،وتوراتهايهوديتهفىانغماسهتهصةمنأيضاسلامبناللهلعبدبراءةهى

عنهاللهرضىرمىحسبماالتوراةإلىالرجوعدونالأمرليبينته!النبىبحديثيستشهد

المسلمين.أرضفىالشيطاننبتلهتليمن

.-عنهاللهعفارية-أبومحمودهو(1)

.(الإسلامراوية:)أبوهرلرةفىالخطبعجاج.رهو(2)

الجمعة.فى(582/13،51)مسلم،الجمعةفى(935)البخارى:صحيح(3)

.الخارىشرحفى(2/091)القسطلانى(4)

.هناكالألبانىوصححه(2)باب-الجمعةكتابفى(191)صحيحنجسندالترمذىرواهاوالقصة(5)
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73بثاى،يفاقالتفاسيراء!ب8محانملألهها!"سرائللياآ

مناللهدينعلىوحفاظهم،بعدالتهمجميغاللصحابةالمستشرقينأحدشهادةوهذه

شخصيةتركتهالذىالعظيمالأثر)إدن:يقولحيثالسفهاءوتلاعب،العابثينعبث

ثم،نسانىالإالتاريخحقائقأبرز-منحقيقةهىإنما،الرجالأولئكفى،ة!!الرسول

الذينالرجالاولئكأنخيالنافىيخطرفهل-التارلخيةبالوثائقئابتةذلكفوقهى

كانوا،!ءاللهرسولسبيلفىيملكونومابأنفسهميضحوالأناستعدادعلىكانوا

.الأعداءبهشهدتماوالفضل.(؟)(بكلماتهيتلاعبون

لتصبحإليناالصحابةنقلهفيماالتشكيكهووغيرههريرةأبىفىالطاعنونأرادهماإن

صبغةذاتالنبويةالأحاديثورد،القرآنوتفسير،الشريعةأحكامتقويضإلىدعوتهم

الصحابةبقيةفىالطعندونخاصةالحديثرواةفىطعنوافلماذاوإلا،عقليةشرعية

ذاته.للغرضإنه؟الروايةمنأقلواالذين

عنهما8القهرضىعباصبناللهعبد(31

بنالمطلبعبدبنالعباسبناللهعبدالعباسأبو،القرآنوترجمانالأمةحبروهو

وقفةلناتكونوسوف،التأويلوتعلم،بالفقهه!هخالنبىلهدعاوقد،النبى!ميعم

مدرستهبأنالمسمشرقينمنخاصةعباسابنرمىلكنوقتهفىعنهاللهرضىمعهطويلة

رماهكذلكو،7ءكلا0،4أوتولوثالمسشرققالكما(يهوديةمسحة)ذاتالتفسيرية

!لةأبووضمه.تمحيصدونالكتابأهلعنبالأخذ(2)(الإسلاتم)فجرفىأمينأحمد

نقداوتدقيقأوتمحيصدونومسلمتهمإسرائيلبنىعنبالنقلاتهمهممنمجموعإلى

.(3)عليهمردودطويلكلامفى

وهو،وفهمه،وعلمه،عنهمااللهرضىعباسابنقدرالأمةعلىيخفىولا

وموضع!القرآنوترجمانالأمةحبروهو،والتأولل،بالفقه"لحتالنبىدعوةصاحب

نأمنأكبروفقهه،علمهعلىالأمةوإجماع،عنهالثهرضىالخطاببنعصرثقة

ماوغيرهما،أمينوأحمد(رلةأبوقالهماوإن،كتابفىبكلمةالسفهاءأحديجترحه

.(محرفكعبمنمنقولة)قصاصةإلاهو

.49صالطرقمفنرقعلىالإسلام:أسدمحصد(1)

.248ص(2)

بعدها.وما471صالمحمديةالةعلىآضواء(3)
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ح!يثا؟ق!يفالتفاسل!اء!ب،عك!غه!اوا"سرائلللان9/3

مرآصسموضرشىسخناقشهمالإسرائيلياتروجواالذي!حينالمجروبعضروهناك*؟ت

الفصل:عذافىالملاحظاتبعضلنايبقىأنهعلى،الثتاب

،سلامبناللهوعبدالأحباركعبعلممنقبلوهلهدالصحابةيكونقدماأن،الأولى

عنالإسلاماعتنققد،العقيدةصادقمسلملهمراويهأنباعتبارقبلوهفإنه،ونحوهما

روايتهمقبولحيثمنالصادقينالمسلمينمعاملةيعاملأنفينبغىإسلامهوحسناقتناع

النبىنهىوقدكيف،شيتامفقبلوالماأحدهمإسلامصدقفىلحظةالصحابةشكولو

عن،الليثحدثنابكيرةبنيحيى)حدثنا:بسندهالبخارىعنهيرويهفيما-ذلكعنه!!

اللهرضىعباسابنعنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،شهابابنعن،يونس

نبيهعلىأنزلالذىوكتابكمالكتابأهلتسألونكيف،المسلمينمعشريا:قال،عنهما

كتبمابدلواالكتابأهلأناللهحدثكموقد،يشبلمتقرأونهبالنهالأخبارأحدثقبماج!

ماينهاكمأفلا،قليلآثمتابهليشتروااللهعندمنهو:فقالواالكتاببأيديهموغيرواالله

أنزلالذىعنيسألكمقطرجلآمنهمرأيناماواللهولا؟مساءلتهمعنالعلممنجاءكم

.(1)(عليكم

تلقيهيكونقدماوغيرهماسلامبناللهوعبد،الأحباركعبعنتلقوافالصحابة

فيهينصبممن(الكتاب)أهلمنبوصفهملا،العقيدةعادقىمسلمينبوصفهم

عنالصحابةتلقىفحين،صيا!هاللهرسولقالكماقبلهمايجبالإسلامأنذلك،عليهم

منهم.تلقوامنإسلامضدقلاعتقادهمذلكفعلوافإنماتلقوهقدماأحدهم

عدمأو-(2)الإسلاميةالمصادرمنكثيرتذكرهكما-هؤلاءإسلامصدققضيةأما

ذكركصا-فيهوخرافاتآراءببثالداخلمنلهدمهستارالإسلاموراءوتخفيهمصدقها

منهم،كلفىمستقللبحثتحتاجأخرىقضيةحقيقتهاحيثمن-فهىالباحثينبعض

فىيشكوهوشيماأحدهممنليأخذيكنلمالصحابةمنغيرهأوعباسابنأنوالمؤكد

.الكتابأهلعنأخذا-فيهمعقيدتهموجهةمن-هذافليس،إسلامهصدق

شيئاأحدهمعنليأخذوايكونوالمالصحابةأن،المؤكدةالثانيةوا!قيقة.

الأخذمجالينحصرثمومن،(3)والسنةالقرآنفىالثابتةالدينيةالمقرراتمعيتعارض

عجح.بمندتخىلهجهسبق(1)

قرلئا.لهاقدمناوقد(2)

الذهبى.للشيخ(1/73)والمفسرونانظرالتفشر(3)
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الأخذمجاليكونأنأعنى،المقررةالدينيةالمبادئأوجوهرالعقيدةيمسلافيماالمحتمل

أصولتمسلاالتىوبعصالتفصيلاتالسابقةالأممقصصبعضفىمنحصرأالمحتمل

بمثلفالظن(يقينيةبصورةالحقيقةهذهمعيختلفمماالصحابةعنيروىقدوما،الدين

ذلكفىعنهميروىمايكونأنالتفسيرفىومنزلتهموعلمهمعقلهمفىالصحابة

كبارمنغيرهمعنأو-عنهمروىماكلإنقالومن،الرواةمنعليهممنتحلأ

كثيرفىالأقدمونالعلماءتشككولقد،الشكتحتمللايقينيةبصورةصادق-الصحابة

الخليلى،عنالسيوطىولروى،التفسيرمجالفىغيرهأومثلأعباسابنإلىنسبمما

ورواتها،مرضيةغيرعباسابنإلىأسندوهاالتىالطوالالتفاسير)وهذه:قوله

.(1)(عباسابنعنالضحاكعنجويبركتفسيرمجاهيل

أدنيجببل،مقنعةأدلةدونالعقيمالمذهبىالشكهاويةفىننزلقألايجبلكننا

لناتركوقد،المقنعةالموضوعيةالأسبابمنقويةأرجلعلىقائغامنهجئاشكايكون

الحقوجهتبتغىجادةدراسةلأيةالطريقلناتنيرودراساتمقاييسالأقدمونالعلماء

بأن(شىءأىقبلوللحقيقةوتاريخنالأنفسنامنصفيننكونأنيجبولهذاوحده

جهودمنهذايقتضيهمامع،لتراثناالدقيقالنزيهالعلمىالتحقيقعلىحريصيننكون

التحررثوبوارتداءالتقليدلمجردالتشكيكنزعاتمعننساقأنبكثيرمنهاأسهل

التوكيديةالنزعةفىيكمنالذىالمضادالطريقفىنقفأو،بجديدوالإتيانالفكرى

ثوبوترتدى،بالتراثيتصلماكلصحةلإثباتكافبحثبدونتتحمسالتى

خاطى.طريقأيضاوهوالعلميةالمناهجعنيباعدهاالذىالذميمالتعصب

المنهجىالبحثبعد-وجدلأفرضا-صحلوأنهفهى)المؤكدةالثالثةا!قيقةاما

ماغيرهماأوسلامبناللهعبدأوالأحباركعبعنأخذواقدأنلشروطهالمستوفى

أساطيرمنالعقلىالنظرفىيصحلاماأووالسنةالقرآنفىالثابتةالمقرراتمعيتعارض

كلهذلكفإن-قديمةيهوديةمزاعممن(الإسلامىالروحمعيتماشىلاماأو،وخرافات

قدالصحابةيكونأنالمسلمينجصهورمنالقبولفىلهيشفعلا،مردودمرفوض

بنعمرقالكما-القرآنتفسيرفىبخاصةالدينفىالقوللأنبهوأخذواصدقوه

قال،إليهيوحىكانلأنه،!ضاللهرسولإلا،ويردقولهمنيؤخذإنسانفكل:الخطاب

كانالقهإن،مصيئااللهرسولمنكانإنما،الرأىإن،الناس)أيها:المنبرعلىعمر

للميوطى.(2/136):تقانالإ(1)

http://www.al-maktabeh.com



يثاحا؟يقا!قلتفاس!اء!ب8محان!طلمها8لأسهـائيليانا

.(9)(والتكلفالظنمنكهووإنما،يريه

أنهعلىإليهالنظرينبغىفإنما،التفسيرفىالصحابةعنذكرناهأنسبقماصحفإن

لنابالنسبةيزالماكلههذالكن،بهالأخذالمسلمينيلزملاالتوفيقجانبهممنهماجتهاد

كلأنهىالصحابةعصرمنذمسلمةقاعدةعفيهنقررلكىجدلأأقررناهنظرتافرضا

.(2)قائلهكانمنكائتامردودفهويقينىبطريقالإسلامفىئبتمامعيتعارضقول

مسلمةعنتلقفواوالتابعينالصحابةمنالمسلمينعلماءفإن،الرابعةا!قيقةاها

وأخذوا؟والعقائدالأحكامعنبعيذامحدودةمجالاتفىالإسرائيلياتالكتابأهل

وأوالرسلالأنبياءوأنساب،الأنبياءوقصص،الخليقةكبدءالقصصمجالفىعنهم

وأحزقيالالنبىكقصةالقرآنفىأسماؤهمأوقصصهمتذكرلمالذينالأنبياءقصص

علىمفخشيةلا،الدينصلبعنالبعدتمامبعيدوهذا،وبلعام،وأرميا،شمويل

منه.الإسلامىالتراثينقىأنكثيراالأفضلمنكانوإنجوهرالدين

التفسيرفىأثرالاسرائيليات.

أسوألهاكانفلقد،السيئوأثرهاالإسرائيلياتخطورةالنهايةفىنوضحأنوينبغى

الآتى:فىالسيئالأثرهذاويتمثل،كغبهخاصةالتفسيرعلمعلىالأثر

أمثالمنالإسرائيلياترواةإلىنسبتالتىوالأساطيرالأباطيلمنكثيردخول(1)

الله.رحمهماووهبكعب

قاملمنوالاتهاموالريبةالشكبعينالنظرإلىالأباطيلهذهدخولأدىكما(2)

رمواالذينتحديذاالمحدثينأقوالفىهذاواتضح،عامبشكلالإسرائيلياتبرواية

.عدةباتهاماتوالتابعينالصحابة

الفرصةانتهزواالإيمانوضعاف،والزنادقةالوضاعينأنبلةالطينزادومما(3)

!ه.النبىإلىالإسرائيلياتهذهفنسبوا

الإيمانعليهيجبالذىالمسلمعقيدةعلىمنهايخشىالإسرائيلياتهذهأنكما(4)

إياهممتهمةوتنتهكهاالعصمةهذهعلىتعتدىالإسرائيلياتهذهفترىالأنبياءبعصمة

!والأنبياء؟بالرسلبالكفما،المؤمنينبآحادإلصاقهايجوزلاباتهامات

الجوفلة.قملابن(1/62)الموقب!أعلام(1)

.49-19صبتاجىمحمدالدكتور/نالإستاق-التفشرفىدراساتانظر(2)
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14يتاوىيقا!قلتفماسي!اء!بو؟ا!فلامحانا"سرائهـليا!

نحوللانطلاقهامةنقطةإلاللمستشرقينبالنسبةتمثللاالإسرائيلياتهذهومثل(5)

للطعنموضوغاالإسرائيلياتهذهمناتخذواحين،والقرآنالإسلامعلىشاملهجوم

المنطق.أوالعقليقبلهالاالتىوالأساطيرالخرافاتدينأنهعلىوتصويرهالإسلامفى

وجدهماعلىخطيرةنتيجةبنىقدالمستشرقينمنفريفاأنبالذكرجديرهوومما(6)

اليهودعلماءعنأخذقدبأنهصطاضصالنبىاتهمأنهحيثالتفسيركتبفىالإسرائيلياتمن

يؤمنواأنالمسلمينفعلىكذلكالأمرداموما،بالكاملدينهوأسفارهموأحبارهم

)مطلوب:قائلهمقالحتى،الميعادأرضإلىانحتاراللهشعبعودةوحتميةبضرورة

ولبنىلليهوديةبهيدينونماليعرفواالمسلمينلهتلمنتاريخئاونقدهتفسيرالقرآنإعارة

!!(ئيلسراإ
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يثاكاح!يفاقلتفاسيراكا!ب،محان!!اوا"لهـطرائلللاتا

التافىالفصلى

()الموضوعات

والوضاعونالوضع

4الموضوعتعريف(1)

مجالفى(والكذب)بالوضعابتلىماقدرالطويلتاريخهمدىعلىالإسلاميبتللم

منلتنالالإيمانوضعافالزنادقةمنوالعابثينالعبثيدامتدتحيث،النبوىالحديث

اليهوددخلهالذىالضبجحرفىخولإلىفاتجهت،تستطعفلمص!جمالنبىحديث

إلىوحولوه،ورسلهمأنبيائهمكلاموالنصارىاليهودحرففقد4قبلمنوالنصارى

فصدق،والوضاعونوالكذابونالزنادقةفعلوهكذا،ورغباتهموأهواءهميتفقما

أنلوحتىبذراعوذراغا،بشبرشبراقبلكممنسنن"لتركبن!ص:النبىقولفيهم

بالطريقامرأتهجامعأحدهمأنلووحتى،لدخلتموهضبجحردخلأحدهم

لفعلتم")1(.

كذئاإلاثثهراللهرسولإلىينسبلاالذىمج!ستلأ،اللهرسولعلىانحتلقأى4والموضوع

كثيرفىنيةسوءأو،نيةبحسنإمااختلقهالذىالوضتاعزعمفىإلاحديئاوليسوبهتائا

الأحايين.من

4طهورالموضوعاتايةبد(2)

انقسامبعدوذاعانتشرقدالنبوىالحديثفىالوضعأنوجدناالتاريخإلىعدناوإذا

دينيةوأحزابشيعإلىضحيتهاعنهاللهرضىعثمانراحالتىالكبرىبالفتنةالمسلمين

،قوةمنيمكنهمابكلوالتسلح،الحكمإلىالوصوليبتغىمنهافريقكل،سياسيةأو

الأسلحةهذهأحدالنبوىالحديثفكان،الأخرىالفرقجانبوإضعاف،ركنهلتقوية

صحيحفى(6705)الألانىوصححه،الذهبىووافقهوصححهعباسابنعنالمستدركفى(1/291)الحاكم:صحيح(1)

الجامع.
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34يظاى"يفاقالتفاسيلاء!ب8محانلحهله!ا8ائ!ليانإس!ا

فيهيلتصسفريقكلإليهلجأثتمومن،القلوبفىوتأثير،النفوسفىمكانةمنللسنةلما

ذلكفىوضعوايجدوالمفإن،خصمهعضدفىويفت(رأيهويسدد،نحلتهيسندما

الفرقمنكثيرذلكفىتورطوقد،إليهيصبونمالهميحققماالأحاديثمن

.السواءحذعلىالفقهيةوالمذاهب،والكلامية،السياسية

وأصحابةمنالمسلمينصفوةجانبمنعنيفةفعلردةإلىالوضعظاهرةأدتوقد

الروايةفى-فالسند،النقديةالمقاييسووضع،الأسانيدبطلبلذلكفاحتاطوا،تابعين

بدأوأحزائاشيغاالمسلمونوانقسمالفتنةوقعتفلماالأمرأولمعروفايكنلم-مثلأ

فلماالإسنادعنيسألونيكونوالم:قالسيرينبنمحمدإنحتى،الإسنادعنالسؤال

إلىوينظر،حديثهمفيؤخذالسنةأهلإلىفينظررجالكملناسغوا:قالوا،الفتنةوقعت

.(1)حديثهميؤخذفلاالبدعأهل

.(2)ءاشماشاءمنلقالالإسنادولولا،الدينمنالإسناد:المباركبناللهعبدوقال

أبصارناابتدرنا،ىبخ!اللهرسولقاليقولرجلآسمعناإذامرةكنا:عباسابنوقال

.(3)نعرفماإلاالناسمننأخذلم،والذلولالصعبالناسركبفلما،وأصغينا

الحاكمةالسلطاتوالتابعينالصحابةاستعداءإلىبعفالأحيانفىالأمرووصل

لتأديبهم.الوضاعينهؤلاءعلى

منهم،شاكتاأستاذهإلىفاتجهالموضوعاتكثرةمنرآهماالحديثرواةأحدهالوقد

بتمييزه!!جت"ولرسولهدتهالشصحيةمنبواجبهمليقومواأى،(4)(الجهابذةلها)تعيش:فقال

.ف!طورسولهاللهعلىوكذئاوضغاالناسأكثرالشيعة()مرتعالعراقوكانذاكمنهذا

8الموضوعاتروايةحكم(3،

ذلكعدافيماأما،لاتقائهالشركمعرفة،فيجتنبحالهلبيالنإلاالموضوعروايةتحرم

حديثفىجاءماوهو،والمرهيبالترغيبأوالقصصفىكانولو،روايتهفتحرم

كذب"قن:ومعناهبلفظه!ييالنبىعنصحابتاوستونثلاثةرواهالذىالمتواترعطا!هالنبى

بوضعهالعلممعالموضوعروايةحرمةعلىمنهوأدذالنار"منمقعدهفليتبوأمتعمذاعلى

.للنووى(1/18،82،87)سلمصجحمقدمة(2)و(1)

.82صالسابق(3)

النحرير.قدلنااوهو(جهبذ)ج:ةفيلجهاا(4)
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يتا!ح9يفا!قلتفاسيراكابا8محان!هالهه؟الأسرائيليك4ط

حذث"قن:قالوالسلامالصلاةعليهأنهمسلمعنرولناهالذىالحديثلحالةبياندون

إلاالراىهذاعنيشذولم."الكذابينأو-الكاذبينأحدفهوكذباأنهيرىبحديثعنى

فىالموضوعاتروايةاستحلوافقد،(1)الكراميةفرقةهىالقبلةأهلمنواحدةشرقة

علىلموافقيهمالزوروشهادة،الكذبيستحلونفهمغروولا،والترهيبالترغيب

.(2)مخالفيهم

الوضاعين8درجات(4"

الزهادكبعض(نية)حسنبالحديثوضعمنفمنهم،الوضاعيندرجاتوتختلف

للترغيب()حستةالأحاديثوضعواالتصرفسيئىالنيةحسنىمنوالصوفية

الثهأغنىكانماو،والفتاوىالسيرةإلىالقرآنعنالناسانصرافرأوالما،والترهيب

صديقمنخيرعاقلعدو:القائلوصدق،السيىالصنيعهذاعنوقرآنهودينهورسوله

جاهل.

،والبدعالأهواءوأصحابكالزنادقة،وبدعتههواهلنصرةالحديثوضعوبعضهم!ء

والكلامية.الفقهيةلآرائهموالمتععبين

حاجته.اقتضتهماحسبعندهوضعالحديثغايةاختلفتمنومنهمتا

وبواعثه8الوضحأسباب(5)

الفه(إلىوالتقربالاحتسابأولأ(

أحدفىالكذبرأيت)ما:القطانقالحيث،والصوفيةالزهادمنكثيرصنيعوهو

الحديث،صناعةفنجهلواالذينبهمويعنى،والزهد()3(الخيرإلىينسبفيمنمنهأكثر

الناسانشغالرأواأنهمفادعوا،فيهالتزيدمنيحميهمماالورعكمالمنلهموليس

إلىفسعوا،فيهاوالانغماسالشهواتوراءالبعضوانسياقالدنيابامورالعبادةعن

فعمدواناقصةالشريعةظنواوكانهم،عقابهمنوتخويفهمتعالىاللهثوابفىترغيبهم

لصفحةمماصةالرضصفحةبانقالالذىالفاسقالضالالجتافىكرامبنمحمدإلىتنسبضالةنرقة:الكرامية(1)

.(6هصالدينفى)النبصيربيدمالأضلاوضلوا،والثيهالتجشمعدةواتبموا،السوات

.(1/62)ملمصححومعدمة،(1/283)الراوىتدرب(2)

.(14/؟)الكبرىالموضوعات-الجوزىابز(3)
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4دح!يثا8يقا!قلتفالهـليرايبا8عانخم!!الههشبليانالألهـلر

الإنسانية.الحياةجوانبلكلشاملةجاءتأنهاعلمواوما،إتمامهاإلى

حاتمأبوعنهقال!خليل)غلامبالمعروفغالببنمحمدبنآحمد:ومنهم

يفتعلممنعندىمحلهيكنولممجهولينشيوخعنمناكيرأحاديمث)روى:الرازى

بهالنرقق)وضعناها:وقال،الحديثبوضعواعترفصالخا()1(رجلأوكانالحديث

.(العامةقلوب

القرآنسورفضائلفىيضع(الجامع)نوحبالملقبمريمآبىبننوحعصمتوأبو

عنالناسانصراف)رأيت:قال(ذلكفئوعوتبسئلفلما،سورةسورةالأحاديث

فىآرغب،الأحاديثهذهفوضعتإسحاقابنومغازىحنيفةأبىفقهإلىالقرآن

.(2)(قراءته

ثمبشدةعنهاوالذلتالسنةفىبالصلابةالوصفبينالرجليجمعأنحفاالغريبو

وضعالذىالمروزى)3(الفقيهمحصد(بنأحمدبشر)أبولهذاوالمثل،الحديثيضع

.!؟قزوينفضائلفىالاحتسابماأدرىولا،احتساتاقزوينفضائلفىأحاديث

،الهوىاتباع4ثانيا

منشيخقوليوضحهماوهذا،والشيعةالزنادقةخاصةالوضاعينمنكثيرحالوهو

جعلخاهأمراهويناإذاكناديخكمتأخذونعمن)انظروا:فقال،بدعةعنتابالشيعة

.حديئا()4(

ليحققواالعوامتأييدلكسببالتشيعتسترواممنأوالشيعةمنكانواالوضاعينوأكثر

اللهر.ضىعلىفضائلفىالوضعمعظموكان،الثقفىاللهعبدبنكانحتارأغراضهم

)الشيعة(الراففهمةأنغير،كثيرةالصحيحةعلى)فضائل:الجوزىابنقالحتى،عنه

.(5)(يرفعمالايفحمالهفوضعتتقنعلا

:فقال،بالوضحموتهعندالواسطىالرحمنعبدبنمعلىوهو-أحدهماعترفوقد

.(6)(اثيدحسبعينعلىفضلفى)وضعت

والتعديل.الجرحفى(1)ق(1/73)الرازىحاتمأبوابن(1)

حلب.-العليةط-02عىالحديثأعولفىالمدخل:الحاكم(3)

.الجوزىلابن(1/04)الموضوعات(3)

.الراوىتدرلب(1/528)الشوطى(4)

.(؟96)التد!لنتبلالشة(5)

حديثا.تسب!(4/941)الاعدالمزانوفى،63صالملابنعلىللقارى-المرفوعةالأسرار(6)

http://www.al-maktabeh.com



يثا!ح!يفاقلتفاسهـراء!ب!كان!لم!ا!نلللان"لهـلراا4آ

ووضعالكذبأباحواالذينالكراميةالأحاديثوضعفىالشيعة!لشارك

الأحاديث.

ولابالآخرةيؤمنفلاالدهرببقاء)القائل:هووالزنديق،الزنادقةمعهمويشترك

وقد.(1)(ودهرىبملحدعنهولعبرون،العربكلامفىوليست،الخالقبوحدانية

لشىءلاللحديثوضغاالناسأكثرمنوكانواالعباسيينعهدفىالطائفةهذهانتشرلت

قتيبةابنوصفهمحتى،والدينالشريعةمنالمسلمينوينفرواالإسلامصورةليشوهواإلا

.(2)والمستحيلةالمستشنعةالأحاديثلدسوتهجينهالإسلامعلىبالاحتيال

رواية:وفى،(3)حديثألفعشرأريعةفوجدهاأحاديثهمزيدبنحمادجمعوقد

وهوأحدهماعترفوقد،بهاالنقادصرفةعلىيدل-دئهوالحمد-وهذا،ألفاعشراثنى

لقد:فقالوضعهاالتىالأحاديثبعددهـ(165)عامفىالمقتولالعوجاءأبىابن

.(4)الحرامفيهاوأحلل!الحلااطفيهاأحرمحديثآلافأربعةفيكموضعت

وتغيير،والتعطيلالتشبيهفىالضلالاتفىالأحافىيثيضعكانمنهمكثيرأأنويبدو

منملك)سيأتى:كحديثوالأعاجمالفرسومدح،العربوذم،الشريعةأحكام

إلىكذتانسبأيضاالأعاجموعن،(5)(دمشقإلاكلهاالمدائنعلىفيظهرالعجمملوك

.(6)(مكبمنىأوئقبهمالأنا:قولهص!اصالنبى

عصر،كلفىالحديثجهابذةلهمتصدىحيثجميغاأمرهمافتضحقدهؤلاءإن

سترهم.وكشفوا،بهمفشهروا

العامة،بينالتعالم،ثالثا

ئرغبالرقاقفىأحاديثيريدونأنهمخاصة،والمذكرينالقصاصدأبوهذا

ولابعضهميفهمهلاومما،حفظهعليهميشقمماأو،قليلةفيهاوالصحاح،وترهب

:فقالالعامىونفسية،القاص!هدفقتيبةابنحللوقد،مستمعوهمفيهيرغب

عندهمماولستدرونإليهمالعواموجوهيميلونفإنهم،الأيامقديمعلى)والقضاص

ماالقاصعندالقعودالعوامشأنومن،الأحاديثمنوالأكاذيب،والغريب،بالمناكير

.زندقماد-(2/12)الربلسان(1)

.279صالحديثمختلفتأويل(2)

الجوزكا.لابن(1/38)تاعو!وملا(3)

.(2/446)الاعتدالميزان:الذهبى(4)

.الإسلامضصفى(1/75)امينأحصدانظر(6)و(5)
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ء7ح!لثاقالفالاءالتفامحا،.اائدلانالا

.(1)(العيونويستنزر،القلوبيحزنرقيفاكانأو،فطرالعقولعنخارخاحديثهكان

الملموسةالوسائلعلىبيانهفىواعتمادهم،الجنةنعيموصففىمبالغتهمذكرثم

وأ،مسكمنالحوراءفيها:قال،الجنةذكر)فإذا:فيقولوالعذالقياسمنالسامعلدى

فيهبيفاءلؤلؤةمنقصراؤييهتعالىاللهويبوئ،ميلفىميلوعجيزتها،زعفران

ألفسبعونقبةكلفى،قبةألفسبعونمقصورةكلفى،مقصورةألفسبعون

ألفوسبعينكذاألفسبعينفىيزالفلا،كذاألفسبعونفرالهثىكلعلى،فرالهش

.دونها(ولا،السبعينفوقالعدديكونأنيجوزلاأنهيرىكأنه،كذا

وطال،العجبازداد)كلماأنهفيذكروالسامعالقاصبينالرابطةليبينيعودثم

.وأكثر()2(أسرعالعطاءكان،الجلوس

،هذاوقتناحتىتتكررزالتلامأساةوهى-العلميدعىأى-يتعالمبعضهموبمان

بنويحيى،حنبلبنأحمدعنيروىالرصافةمسجدفىالف!صئاقالوعاظأحدخرجفقد

منالثهخلق،اللهإلاإلهلاقال)من:فقال،بهمايدرىأندونحاضرانوهما-معين

:قال(؟الحديثبهذاحدثك)من:معينبنيحيىفقال(...ذهبمنطيراكلمته

حنبل،بنآحمدوهذا،معينبنيحيىأنا:لهفقال.معينبنويحيى،حنبلبنأحمد

حنبلبنأحمدالدنيافىليسكأن:فقال(يمىاللهرسولحديثفىقطبهذاسمعناما

معين،بنويحيىحنبلبنأحمدعشرسبعةعنروينالقد،غيركمامعينبنويحيى

.بهما)3(كالمستهزئوقام

بل،مجماصاللهرسولعلىالكذبفقطيكنلمالفساقهؤلاءاقترفهالذىالإثمإن

فىتسرىالدماءإلىيحتاجفالإنسان،ينفعهمولايضرهمبماالعوامأذهانوحشو

يحيونالعلممرتزقةمنوكم،فوزاالإنسانماتالدماءمنبدلأالماءوضحفإذا،جسده

أغلبهم:صارفالمتدينونالنتيجةهىوهذه،أحيوهاأنهممنهمظئاالقلوبأماتوابيننا

اللهلدينخيرافكانللعلماءالساحةتركواوليتهم!!والمتردية،والنطيحة،الموقوذة

ولدعوته.

.279صالحديثمختلفتاويل(1)

.28.صالسابق(3)

.الجوزىلابن(1/64)الموضوعات(3)
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يثاى!ق!يقالتفالهـليراء!ب8عانوط!ملاوإسرائيليانا

(ا!كامإلىالتقرب4رابفا

لهفوضعبالحمامالمهدىشغفرأىالذىالنخعىإبراهيمبنغياثكصنيعوذلك

."جناحأو4خفأو،نصلفىإلاستئق"لا:وفيهبالحماماللعبفىحديئا

ماسرعانالذىالمهدىالخليفةإلىبهاليتقربتعمدهازيادة(جناح)أو:وقوله

،الحصامبذبحوأمر،(كذابقفا،قفاكأن)أشهد:قالثم،فكافأهطويتهخبثاكتشف

.(1)أمامهوضعهماالنخعىوضعفىسبتاكانأنهلعلمه

)والبلدانللجنسالتعصب4خامشا

الاجتماعية،والظروفالسياسيةبالأحوالالمتأثرينمنجماعةهناوالوضاعون

وإلى،وبلدانهمولغتهم،بأصلهمالافتخارإلىفعمدوامكانتهمبضعفشعروا

مذموفاالممدوحوصاراالذفتبودلالفعلردوحدث،لمكانتهمإثبائاغيرهماستنقاص

والعكس.

.(2)(الفارسيةتعالىاللهإلىالكلام)أبغض:فقالوا،الفرسالعربذمفقد

.مودتى()3(تنلهولمشفاعتىيدخللمالعربغش)من:ووضعوا

الأسودإنما،السودانمن)دعونى:فقالوا:()الزنوجوهمالسودانبعضهموذم

.(4)(وفرجهلبطنه

ثلاثةالقيامةيومتعالىالله)يحول:البلدانبعضفضائلفىحديئاأحدهمووضع

.(5)(وقزوينوالأسكندريةعسقلان:أزواجهنإلىتزفخضراءزيرجدةمنفرى

.ض!حلءرسودولحىاللهلحىكذئاافتريتالتىالموضوعاتهذهغيرإلى

الفقهية،للمذاهبالتعصب4سادشا

وعن،أحبنىفقدأحبهقن،حنيفةبأبىأفتخروأنا،بىيفتخرونالأنبياءسائر)إن

.(آبغضنىفقدأبغضه

فتنةمنأضرأمتىعلىفتنتهإدرش!بنمحمد:لهيقالرجلأمشىفى)وسيكون

.(إبليس

.287صالحديثعلوم(1)

.الجوزىلابن(1/111)الموضوعات(2)

اليثى.مختارسيرةللدكتورة182صوالثعوبيةالزندقة(3)

الجوفلة.قيملابن101صالميفالمنار(4)

المموعة.اللألنفى(1/634)اليوطى(5)
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94يتاى8اقي!ق!يسافتلاء!ل5عكهغ!هلا8ا؟سرائبليك

بهمفإذاالفقهيةللصذاهبالمتعصبينبعضسفهإليهوصلماالحديثانهذانيبين

بهذايكتفوالمبل،ب!درر!هرسولهوعلىاللهعلىوالكذبالأحاديثوضحفىيتورطون

رفع)من:وفيهحديئاأحدهموضعحينأيفخاالحديثبوضعالفقهيةآراءهمفنعجروا

ولا.(فاقتلوهبرأيهيننافىفىقال)من:فقالأحدهمورذ(لهصلاةفلاالركوعفىيديه

!؟للقتلالمستحقمنأدرى

آرائهم.لنصرةاحترفوهامهنةكانالفقهاءحمقىمنكثيرلدىالحديثوضعأنولبدو

الشخصية،المصلحة4سابغا

:قال،ضربهالمعلمأنعلمفلما،باكئاالكتابمنابنهرجعالذىالوضاعينكأحد

فوضعالهرشمةباعالذىوالآخر،(1)المعلمينذمفىحديئاوضعثملأخزينهموالله

.(2)اهليروتخ!حديئا

الوضاعونهذافىيشاركهمأنهشكولا،الحديثلوضعالدوافعتنوعتوهكذا

بعضلهمفوضعواالإسرائيلياتقراءةعلىالمسلمينبعضتهافتاستغلواالذين

ووهب،،كعبإلىوزوزاكذئاونسبوهاالإسلامأهلمنغفلةحينعلىالإسرائيليات

عليهسهلورسولهاللهعلىكذبومنالكرامالصحابةوبقية،عباسوابن،سلاموابن

العلوممخظومةأنترىوهكذا،والتابعينالصحابةمنالمؤمنينآحادعلىالكذب

فىيصبالكللأن،المستطرقةالأوانىحركةلتشبهبينهافيماتتداخلعموفاالإسلامية

واحد.اتجاه

8الموضوعا!ديتعلامات(6)

وهى:علاماتالموضوعللحديثالعلماءوضعوقد

الثهعقابمنخوفاإيمانهوششيقظرشدهإلىيتوبفقد،نفسهالوضاعاعتراف)أ(

هؤلاءومن،نفسهإراحةفىورغبة،لذمتهتبرئةبخطيئتهالاعترافإلىفيبادر،تعالى

وكذلك،بالوضمعاعترفأنلبثماولكن،ءيحييهللنبىخطبةوضعالذىصبحبنعمر

،(3)(الناسأرغب)وضعتها:وضعهاالتىالموضوعاتعنقالالذىريهعبدبنميسرة

.28هصومصطلحهالحدبثعلوم(1)

.6ه-46صالميفالمنار(2)

.(1/275)الراوىتدريب(3)
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يتاى!يقاله!لتفماسل!اء!ب8محكا!هطه؟ا؟لههـل!ائيليالآ3.

بلبلةفىمنهمرغبةتحديدهادونالأحاديثبوضعيعترفونأيضاالزنادقةوكان

دينهم.فىوتشكيكهم،المسلمين

:فقالمعدانبنعقيرروىفقد،ووضعهبكذبهتشهدالراوىفىقرينةوجود()ب

فلما،الصالحالشيخحدثنا:يقولفجعل،عليهفاجتمعنا،موسىبنعمرعليناقدم

لقيته؟كمسنةفى:لهقلت.معدانبنخالد:قال؟الصالحهذاشيخنامن:لهقلناأكثر

له:فقلت.أرمينيةغزاةفى:فقالفيلقيتهفأين:لهقلتهـ(581)-ومائةثمانسنة:قال

تزعموأنت(401)ومائةأربعسنةمعدانبنخالدمات.تكذبولاشيخيااللهاتق

يغزوكان،قطأرمينيةيغزلمأنه:أخرىوأزيدك(سنينبأريعموتهبعدلقيتهأنك

.(1)الروم

ساقط،اللفظركيك:يكونكأن،وضعهعلىتدلالمروىفىقرينةوجود(%)

رجلأ.الأرزكالنالوكرواية،ردىءفيهيكونأنفيمتنعحسنالدينهذالأن؟المعنى

شبع(.إلاجائعأكلهما،حليغالكان

عنفضلآ،العقلاءكلامعفيصانالذىالباروهالسجعمن)فهذا:القيمابنقال

الأنبياء()2(.سيدكلام

أنزلطاللهغضب)إذا:كقولهموالمشاهدةوالحسوالفطرةللعقلمخالفايكونأن)د!

.(3)(بالعربيةأنزلهرضىوإذابالفارسيةالوحى

آخرهاأتانى،سنةآلافشعة)الدنيا:كقولهم،الكريمللقرآنمناقضايكونأن)هـ(

(4)(افلأ

السابقوالحديث،(187:)الأعرافليكأبئيخذا!جما!!،إقل:تعالىلقولهمخالفوهذا

."السائلمنبأعلمعنهاالمسئولآ)ما:السلامعليهقالحيثأيضاالنبويةللسنةمخالف

.(5)مسلمرواه

كما،كتمانهعلىالصحابةاتفقشيئاقالأوض!!فعلالنبىأنالوضاعيدعىأن)و(

منوالخليفة،وأخىوصيى)هذا،عنهالثهرضىعلىعنقولهمفىالشيعةادعى

.البغدادىللخطب931صالكغاية(1)

.45.56صالمنيصالمفار(2)

.9.صالسابق(3)

.8صللغمارىالصغيرالجامعفىالموضوعةالأحاديثعلىالمغير(1)

عخه.اللهرضىهرلرةأبىعنالبخارىمنروايةوله،عنهاللهرضعمرعنالإيمانفى(8)مسلمرواه:صحميح(5)
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13يثاى8يقا!قلتفاسيراء!ب8عاتا!طو!ا!ا؟س!انيلبات

.(وأطيعوا()1لهفاسمعوا،بعدى

عملعلىعظيموعدأو،صغيرذنبعلىشديدووعيدعقابهناكيكونأن)ز(

الأحديومصفى)من:يروىأحدهمترىالعامةبينالمنتشرةالأخبارهىوهذه،قليل

حجة،ألفلهالثهكتب(الرسولولأامن)الحمد(فيهايقرأواحدةبتسليمةركعاتأربع

.(2)(غزوةوألف،عمرةوألف

والمذكرين.القصاصأحاديثعامةوهىالقصصىالخيالفىالإغراق()ح

8الموضوعاتمنالعلماءموقف(7)

كثرتوقد،شرهلاتقاءإلابالموضوعالتحديثحرمواالعلماءأنذكرناأنسبق

المجالهذافىالعلماءوتسابق،غيرهامنالموضوعاتلتبيانالأمرهذافىالمصنفات

ومنها:

علىالحكمفىالتسرعالجوزىابنيعيبلكن،الجوزىلابنالموضوعاتإأ(

الحديث.

للسيوطى.(الموضوعةالأحاديثفىالمصنوعة)اللآلن()ب

للشوكانى.(الموضوعةالأحاديثفىالمجموعة)الفوائد(%)

.القارىلعلى(المرفؤعة)الأسرار)د(

.عراقلابن(الشريعة)تنزيه)هـ(

.(والموضوعةالضعيفة)السلسلةفىجهده-اللهرحمه-الألبانىللشيخيحسبوكذا

آخر.مجاليأىمنأكثرالعسيركتبفىجاءبماسيهتمالبحثهذاأنإلا

والمسلمين8الإسلومعلىالموضوعاتخطورة(81

وملامحه.معالمهوتغيير،الدينجمالتشويه)أ(

تشملهلماالناسمنكثيرلدىالعقدىالانحراففىوالمساهمة،العقيدةتشويه()ب

ورسوله.اللهعلىأكاذيبمنالموضوعات

منكثيرحالوهوتمافاونسوهالصحيحتركواحتىبهاالمسلمينمنكثيرانشغال)ب(

.(58-57)الميفالمنار(1)

للقاسمى.571صالتحديثقواعد(2)
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يثاى؟يفا!قلتفاسيرا!با8محا!خم!المهوالألهـلرائيليمان

.ظلوعاواءلخطباا

.الموضوعبروايةالمتمسكينالمسلمينجموعبينالفرقةإحداث)د(

حيثالأمةهذهجسدفىالدماءدفقيعطلنازفاجرخاالموضوعوسيظل)هـ(

صل!طهنص.ورسولهاللهعلىكذبتطالماالوراءإلىسيعيدها

عموقا.والإسلام،النبويةوالسئنة!الإسلامفىللطعنمجالأنها)و(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ح!يثا"ق!يفالتفاسيراءبا،عاتا!لهوا،ا؟سرانيليان

الثالتالغصلى

33

التفسير

التفسيروالتأويل4بين()أ

لتقاربوذلك(والتأويل)التفسيركلمتىبينالفارقإيجادالعلماءبعضحاول

وطائفة:عبيدابوفقال،(والتأويلالتفسيرفى)واختلف:قالالسيوطىأنحتىالمعنيين

فىنبعقد:فقال،النيسابورىحبيبابنبالغحتىقومذلكأنكروقدواحدبمعنىهما

الراغب:وقال.إليهاهتدواماوالتأويلالتفسيربينالفرقعنسئلوالومفسرونزماننا

التأويلاستعمالوأكثر،ومفرداتهاالألفاظفىاستعمالهوأكثر،التأويلمنأهمالتفسير

وفىفيهايستعملوالتفسيرالإلهيةالكتبفىيستعملماوأكثر،والجملالمعانىفى

غيرها.

متوجهلفظتوجيهوالتأويل،واحذاوجفاإلايحتمللالفظبيانالتفسير:غيرهوقال

.(؟)الأدلةبهظهرتمماواحدإلىمختلفمعال!إلى

للعلماءالأقوالبعضجمعناالتفصيليةالآراءهذهمضاقشةفىالاستفاضةدونأنناإلا

والتفسير.لير!أشلافى

،وتفسيرهالكلامتقديرهو:التأويلأنيرىالمحيطالقاموسفىفالفيروزآبادى(1)

ءواحد)2(بمعنىوالتفسيروالتأويل

التأويلأما،فيهشبهةلاالذىالكشفوهوالفسرمبالغةالتفسير:آخرونوقال(2)

.(3)مزجبلاالظاهرغيرإلىالكلامحملفهو

لا)التفسير:فقال،المسألةهذهفىبدلوه-النهرحمه-زهرةأبوالشيخوأدلى(3)

فهو:التأويلأما.الفقهىالتفكيرعلىيعتمدوهوالعباراتمدلولعناللفظيخرج

.(4)(رخآفقهىلدليلمدلولهظاهرعناللفظإخراج

السيوطى.ذكرهاالنىالنعسلفاتهذ.آخرإلى(529-2/492)تقانالإ(1)

.(؟؟./2)،(23؟/3،المحيطسقاموس(2)

.(؟1/25)لتوضيح1علىاتلويح(3)

.231صالفقهأعول(4)
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يثاى؟يقا!قلتفاسيلاء!ب8عانفلأالههوالأسرائيللان4د

المسألة(هذهفىنراهماأما.

7يوؤفغففة.:تعالىقولهفىكماالتفسيربمعنىالتأويللفظأطلقايكريمالقرآنأن(1)

لي%ضبزالجةصئتطغ!قاتحأويليأنبئلقىبهلا،:تعالىوقوله،(21:)يوسف(بريمثآلأقاليتأفييليبم!

.(1)(78:)الكهف

-ش!النبىدعاءذلكعلىيدل،بينهمافارقدونالتفسيريساوىهنافالتأويل(2)

ىأ،"القرآنترجماندا:سماهكما،"التأويلوعلمهالدينفىفقهه!اللهم:عباسلابن

،القرآنبتفسيرعباسابنشهرةكانتفقد،معروفهووكما،فيهعغاوالمعبر،مفسره

آياته.منالمرادبيانفىعلممنعنهأثرماأكمروكان

وهو:،واحدمعتىفىيشتركانوالتأويلالتفسيرإن:نقوليجعلناماوهذا(3)

معانىشرحفىمنهماكليستخدمحينماوأنه،ماإشىءحقيقةعنالكشف)محاولة

.(2)المشتركالعامالمعنىهذايجمعهمافإنهالكريمالقرآن

هو:قالواحيث()التأويلدوتعريفهبعضهمتفسيرتماقانرفضيجعلناماوهذا(4)

فيها.باطنأنهالمفسريدعىآخرمعنىإلىظاهرهاعنالقرآنيةالألفاظصرف

وباطئا،ظاهرآللقرآنبأنيقربعضهمفبدأ،الأمةهذهعلىالشرأبوابفتحماوهذا

ت1نو!آقموجلأآدثةء:تعالىقولهفسرواحينالشيعةمنالإسماعيليةطائفةفعلتكما

أنهالصادقجعفرإلىفأسندوا،(35)النور:؟(..ةمصئتالهيهائؤيئ!كمشئكؤ؟!لؤآلأضضر

الحسن،يعنى!ل"؟فيقامصنتك،السلامعليهافاطصةأىنز!!كجش!ص!لي،ولضل:قال

بيندرىكوكبفاطمة!؟ئ!ذ!آلزقاقةكأنقاكؤكاصثالحسينيعنى؟زقاقهفيبر!آفضهمتاخ

قولهفىذكركما،السلامعليهإبراهيم؟قتركةشخقمن")يوقذ،الدنياأهلنساء

.(3)أميةوبنىمعاوية:يعنى(4!)الخور؟؟تخرلجىفي!آؤحتطب:تعالى

الاستعمالاتعلىمعانيهتجرىعربىكتاب!القرآنأنالنهايةفىإليهنصلماإن(5).

معناهمنأكثراللفظفنرففتحميل،المفسريلتزمأنينبغىولهذاالربيةوالبيانيةاللغوية

يطيقه.الذى

وغيرها.(39)ويون!((53)والأعراف،(35)والإسراء((59)وانظرالشاء(1)

.61صبتاجى.دالتغ!يرفىدراسات(2)

.النوعهذامنالتأويلاتئاتوفيه(1/591)الكافىفىلو!ألا(3)
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د3يثا؟حايفا!قلتفال!يراء!بومحاآخموه!ا!ا؟سرائيلياف

ضهو:،للتفسيرىشك-رزلاتعريفننقلآننستطيعكما

أحكامهواستخراج،معانيهوبيان!"نبيهعلىالمنزلاللهكتابفهمبهيعرف)علم

الفقه،وأصول،والبيان،والصرف4والنحو،اللغةعلممنذلكواستمدادوحكمه

.(؟)(والمنسوخ،والناسخ،النزولأسبابومعرفة(والقراءات

الحديث،وعلوم،والتعديلكالجرحأخرىعلومإلىالمفسرحاجةذلكإلىأضف

.وبعدهالإسلامقبلالعربىوالتاريخ

وهى4العلومببعضكافيةمعرفةإلىالمفسريحتاجأنهذاومعنى

)1(اللغه"

لغةبأسرارعارفافيكون،الضحلالسطحىالعلملاالمتعمقالواسعالعلمبهاوالمراد

.الربديوانالشعرإذوالأشعار،اللغويةوالفروق،الرب

النحو8(21

وإلا،والتأخيروالتقديم،بالإعرابعالمافيكون،للمفسربالنسبةوالهواءكالماءوهو

أخ!ؤألي.آد9يخامنآدتةيحثتىاضإ*ثلل؟؟جشذ:تعالىقولهفىكما،فادحةأخطاءفىوقع

يعلم.لاوهوالكفرفىلوقعينصبهولمالجلالةلفظرفعفلو)فاطر:82(

(الصرفعلم(3)

وأصلها.الكلمةبنيةيوضحماوهو

،الاشتقاقعلم(4)

رفعةأىالنبو:ومن،الخبرأى،النبأمنفالنبوة،واشتقاقهاالكلمةمعنىيعلملكى

لغوئا.تتحملهمماأكثرالألفاظتحميلعدممنالعلمهذاوسيفيد،المكان

البلاغة8علوم(5،

ظهروبها،وبلاغتهالقرآنجمالياتتبينوجوهوهىوالبديع،والبيان،المعانىكعلم

فقد،آخرشىءفىلانظمهفىالقرآنإعجازأنعلىالأمةاتفقتحيث،القرآنإعجاز

القولعنالناسصرفاللهأن:زعمهمفىوهى(ب)الصرفةالقائلينعلىالبلاغيونرذ

فانبرىهـ(231)تالمعتزلىستتاربنإبراهيمالفريةهذهكبرتولىالذىوكان-بالقرآن

هـ(456)تالمصرىالأصبعأبىوابن،هـ(388)توالخطابى،هـ(147)تالجرجانى

هؤلاءبيقوقد،البعضبعضهابجوارالمتراصةوألفاظهنظمهفىالقرآنإعجازلبيان

.البرهانفى(1/21)الزركشى(1)
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يثاى؟يقاقالتفماسيرا!!ب8محكخم!لهها!ئيليانلألهـلراا65

مبهوريننقفتجعلناالتىالتعبيرىالجمالأسرارلكلوتملكه،وتعبيراتهالقرآنروعة

مهمابشرقدرةالمجالاتمنمجالأىفىتجارلهالاالتىالإلهيةالقدرةأنواعمننوعأمام

ومواهبه.استعداداتهكانت

وآ،الليلكحاطبكانوالاوتحصيلهاالعلومهذهإدراكمنالقرآنلمفسربدولا

حسضة.نيتهكانتمهصايصلحمماأكثريفسدالذى،شاءعينيهبأىالأعور

،القراءاتا!لع(61

اللفظينطقكيفوليعرفبل،آخرعلىوجفايرجحكىالقرآنلمفسرهاموهو

القرآنى.

الدين4أصولعلم(7)

.والفروعالأصولبينليفرق،التوحيدأوالعقيدةبهوالمقصود

الفقه4أصولعلم(81

وبهوالآياتالنصوصمناستنباطهاوطريقةالأحكامعلىالاستدلالوجهليعرف

وغيرهما.!و)المتشابه()المحكممعانىيظهر

4النزولأسبابعلم(91

ويزيل،فيهوالموضوعاتالإسرائيلياتدسررمنالقرآنيحرسللعينكالحاجبوهو

الحديث.علممنلقربهباطلهووماحقهوماويوضح،الآياتبعضفهمفىاللبس

ءوالمنسوخالناسخعلم(01)

الفقه،علم(111

والتعديلءوالاثاروابحرحوالسننا!ديتعلم(211

زماننا)فىالمفسرمعرفتهاعلىالواجبالاخىالعلومبعضنوأذكراطة(131

.الإسلاملعقيدةانحالفينأباطيلعلىالرديستيطعحتىالأديانمقارنةعلم!

والسير.والمغازى،التاريخعلمءإة

)التفسير:نحوالحالىالوقتفىالنزعةزيادةبعدالتجريبيةالعلومببع!قفيإلصرفة

التى-العلميةالنظريةوراءالانسياقعدممع(القرآنفىالعلمى)الإعجازأو(العلمى

فيهامجاللايقينيةبصورةالنظريةثباتللمفسرتبينفإذا،الاحتماليةلقانونتخضع

بها.قالللمراجعة

الأمةزالتفلا(والفرنسية)الإنجليزيةخاصةالأجنبيةاللغاتبعضقواعدمعرفةتإة
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د7ىلثاق!لقاب!ءالتفما8ا!لامن!محان8ائلللكالا

)منىطريقةعلىبالربيةإلاعليهايردولا،مترجمةالمسلعينغيرمنالاتهاماتتتلقى

عنسقطالبعضبهقاملوكفايةفرضالعلوممنالفرعهذاتعلمأنوأزعم،(وإلى

عنه.تقاعسواإنالمفسرينعلىعينفرضإلىفسيتحولوإلا،الآخرين

المفسرفىتوافرهايجبشروص!()ب

بغبرفيهالقائلقولمنتعالىاللهكتابيحمىكسياجالعلماءوضعهاالشروطوهذه

وبماشاءكيفمافيهفيقولعملأولهعلملالمنبضاعةالقرآنيكونلاوحتى،عل!

للقرآنمفسرينأبيهمتكرةعنالمسلمونلكانوالآدابالشروطهذهولولا،شاء

:الشروطهذهومن،فيهوعلماء

الدين،سنةولزوم،ا*عتقادصحة(11

كانفإن،الدينسنةولزوم،الاعتقادصحةالمفسرفىيتوافرأنيجب:الطبرىوقال

الإخباروهو،ومنبعهالدينأساسعلىيؤتمنفكيف،الدنياعلىيؤتمنلادينهفىمتهضا

وجل.عزاللهعن

اللهعنالروايةهوفإنما،التفسيراتقوا:قالالذىمسروقمنأيضاالتحذيرجاءوقد

.(1)تعالى

رسولهعلىالكذبأو،علمبغيراللهعلىالقولمنصاحبهاتحمىالاعتقادوصحة

إسرائيل،بنىمنحدثكماوالرسلالأنبياءمعتأدبأواحترازبدونالحديثأو،صئ*!هص

ولموأفظعهاوأشنعهاالتهمباقذعالأنبياءورموا،إلههمفسبوا،عقيدتهمفسدت

.الكذبعنيتورعوا

8والبدعا*هواءأهلمنيكونألا(2)

نصرةإلاهدقادنياهفىيرىلا،أعمىأصمالبدعةومتبع،الهوىصاحبفإن

وأ،الصحابةفىالوقوعفىذلكوزطهولووالآراءالمذاهبمنغيرهعلىوهواهمذهبه

كتبأنيومالزمخشرىفعلوكذلك.الأنبياءتجريحأو،ورسولهاللهعلىالكذب

،القرآنفىبالتخيلوقال،اللهعلىأوجبحينالاعتزاليةنزعتهفظهرت()الكشات

منزئلثأقذ،)ؤإذ:تعالىقولهعندمثلأفتراه،المغالطاتهذهغيرإلى،الصحابةوسصت

"(172:)ا!عرافلهتهذتآ(تليقائوأبنس!صألتمئثأشفميهؤظندقييتفؤؤأشقذخؤطفولييمؤمنادترة!ني

بتحقيقى.(1/12)كثيرابنتفشرمقدمة(1)
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يثاحا؟يفا!قلتفاسيراكا!ب؟كانلم!خم!لم؟إ"س!ائيليمان83

.(1)الأمثالوضربوالوهموالتخييلالتمثيلعلىالحادثةهذههنافحمل

تعالى:اللهلقولتفسيرهفر،المعتزلةمذهبعلىجرتاالآخرةفىالرؤيةينكرتراهثم

.(103:)الأ!ام**ضت!صئألأآيف!ذيآلأتصخرؤغزحنةتذ-؟لآ

قائلأة،"أمتىمنالكبائرلأهل"شفاعتى:حديثردبلكالمعتزلةالشفاعةنفىكما

يصحفلا،العلمطريقهاومسألتنا،النبىعنالآحادبطريقمنقولفإنهصحولو

.(2)هبالاحتجان!

،(43:)التوبةلتمؤلىنتأليفيغنهلقاللذ0:إغقا:شالىقصلهفىكمايخبهنههالخبىفىليقعإنهبل

.(3)فعلتماوبئسأخطأت:ومعناه،لهامرادفالعفولأن،الجنايةعنكناية:فقال

ذكرابنكما-عاتبهئمأولأعنهفعفاريهعاتبهالذىىصضالنبىعصمةمنإذنبقىوماذا

للصحابةيتعرضتراهثمالزمخشرىذكرهمماشىءولا،جنايةولا،خطأفلا-(4كثيكا

معطالبأبىبنعلىلمقاتلةوخروجه،العاصبنعمروبناللهبعبدفيعرضالأجلاء

بالتعريض.أوبالسبيتناولغرضاأصحابهاتخاذعننهىجمكلاسصالنبىأدن

.(هوىفقدالهوىاتبع)من:القائلوصدق

قريبا،ذكرهاالسابقالعلومتعلم(31

كتبمنهمفكثير،عصرنافىكثيراتكررماوهو،أعضائهأحدكفاقدصاروإلا

يكنلملأنهالسلامعليهموسىفىوقعأنهإلا-الظلال-كصاحبرائعأدبىبأسلوب

الاثار،أوالأحاديثمنالقليلعلىإلاتفسيرهفىر!عتتكادولا،عقديةدراسةصاحب

وقعلمارضارشيد/الشيخذلكفىوسبقه،الفنيةالعقليةالمدرسةإلىكلههذايتجاوزبل

.أخرىدونعلومعلىلاقتصارهوذلك،سلامبناللهعبدأمثالالصحابةفى

يتعدفلم،الفترةهذهخلالمتميزكمفسرالشعراوىمتولىمحمد/الشيخبرزبينما

علىالتعدىأوالعلمبنقصيتهمهقارئهتجعلالتىالقضاياإلىيتطرقولممفسراكونه

الصحابة.وعدالة،الأنبياءعصمة

.للزمخشرى(\"2/2)لكشافا(1)

.(2/96)بقلساا(2)

.(2/351)بقالسا(3)

.(4/99)كثيرابنتفشر(4)
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،تفسيرالقرآنفىالصالحالسلفأسلوباتبلى(4)

يتجهفإنهوإلا،المطهرةالسنةإلىفيتجهيجدلمفإن،بالقرآنالقرآنتفسيرفىفيبدأ

برأيه.القرآنفىالقولعنيمسكأنوعليه،التابعينأقوالثم،الصحابةأقوالإلى

المنحرفة،التأويلاتعنالابتعاد(5)

الباطنية.الشيعةوتفسيرات،(عربى)ابنالصوفيةكتفسيرات

العقلى،التفكيرفىالاغراقعنالابتعاد(61

ينصاعبل،وكلامهاللهشرعفىتحكمأنيجبلامحدودةبشريةقوةالعقلفإن

ريه،كلماتبتصديقمنشغلآوينفذها،لأوامرهويخضع،ربهعظمةأمامساجذاالعقل

الطعاميأكلونرجالصورةفىاللهشرعيصبحكى،ملموسعملىواقعإلىوتحويلها

.الأسواقفىويمشون

الرياء(عنوالابتعادالنيةإخلاص(71

زئه؟9بيتائتنيىكؤلاصتيحاغخكقفيقلزثهبلقآءينخوألهوفقنكأن:تعالىاللهلقول

يتقىأنالعلموطالبالقرآنحاملغلى)يجب:القرطبىوقال،(101:)الكهفلأآقدا

بالتويةفليبادر،يكرهمماشىءلهتقدمكانفإن،دئهالعملويخلص،نفسهفىالله

التحفظمنالقرآنحامليلزمفالذى،وعملهالطلبفىالإخلاصوليبتدئ،والإنابة

.(1)(لغيرهليسماالأجرمنلهأنكما،غيرهيلزممماأكثر

فإن،بالقرآنالدنياطلبأو،السفهاءمجاراةأو،العلمكتمانأيضاهذافىويدخل

والمطاعم.المطامععنغنيةتكونأنيجبتعالىاللهدعوة

،وحفافالقرآنحملةبادابالتحنى(8)

:فقالعنهمااللهرضىالعا!بنعمروبناللهعبدالآدابهذهجمعوقد

ولكن،يجهلمنمعيجهلولا،يخوضمنمعيخوض؟أآنالقرلحاملينبغىلا

نفسهيأخذأنلهوينبغى،تعالىاللهكلامجوفهفىلملأن،القرآكلحقويصفحيعفو

لابماوغيرهاالقرآنمجالسفىوالكلامالضحكويقل،الثبهاتطرقعنبالتصاون

والوقار.بالحلمنصسزوياخذ،فيهفائدة

الدنياعنويتجافى،والإعجابالتكبرويتجنب،للفقراءيتواضعأنلهوينبغى

.والأدببالرفقنفسهويأخذ،والمراءالجدالويترك،الفتنةنفسهعلىخافإنوأبنائها

الحديث.دارط(1/33)القرطبىتفسير(1)
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تتمممنيسمعوألا،ضرهمنوشملم،خيرهويرجى،شرهيؤمنممنيكونأنلهويضبغى

ولاويزينه،الأخلاقومكارمالصدقعلىويدلهالخيرعلىيعاونهمنويصاحب،عنده

عليه،فرضومامرادهالثهعنفيفهم،القرآنأحكاميتعلمأنلهوينيغى،(1)يشينه

ظهرعنوأحكامهفرائضهيتلوأنالقرآنلحاملأقبحفما؟يتلوبماويعمل،يقرأبمافينتفع

.أسفازا)2(يحملالحماركمثلفهوأقبحهوما،يتلومايفهملاوهو،قلب

(الصدقولخرى،النقلفىالتثبت(91

سيرين:ابنقالوقدآمانةالنقلأنحيثهنابالدراسةصلةذووأدبشرطوهو

والتأمل،الروايةعندالتثبتقصد،(3)(دينكمتأخذونعخنفانظروا،دينالحديث)هذا

متقنين.أثباتثقاتعنإلاالمفسريروىفلا،الدينعنهيروىعمن

،بالإسرائيلياتالأخذ:أهمهاأسبابعدةوراءهتكمنالمسلمينتأخرأنأزعمإننى

الثقةالثبتفقدانومرجعهامردهامتشابكةأموروهى،بالجبروالقول،والموضوعات

شرععلىالمؤتمنالأمينتراه،حفاإلاالناسيحدثولا،صدقاإلايروىلاالذىالمتقن

جاءكماالثهديننشرهمهبل،وبدعةهوىإلىيميلولا،ينقصولايزيدلاوجلعزالله

.خرونالآأفسدهماليصلحوانبتغيهممنهموهؤلاء(اللهرسولإلىاللهعن

التضمهمير4علمإلىا!اجة()ب

:تفسيرهفىكثيرابنالحافظيقول

مظانهمنوطلبهذلكوتفسيراللهكلاممعانىعنالكشفالعلماءعلىفالواجب

!تئتةوتت!أآأوؤأآلأين!تق4!آأقذر!ؤإد:تعالىقالكماوتعليمهذلكوتعلم

"(187:عمران3ال،(*يثئترونقاقبئسققليلأهمئابه،ؤآشئزؤألهفورهؤؤزآقيفتخذوةيمفونةوؤلآيلتاصب

قاأؤلحلررقيلأضنابهؤيثثتزونآئ!تئبيمنآدتةأنزلآقآكئفونآلذقيلاإن:تعالىوقال

أل!وفيغذابؤلفؤينحجهؤؤلاآئعيخهتزقرآللةغخفؤآقازؤلا*فئالويخقييأ!فون

وإقبالهمإليهماللهكتابعنبإعراضهمقبلناالكتابأهلتعالىاللهفذم،(174:)البقرة

أيهافعلينا(اللهكتاباتباعمن،بهأمروامابغيرواشتغالهم،وتجمعهاالدنياعلى

.(2/1289)العربلسانفىكماالقجعوهو،القلهنضد:الث!ت(؟)

.تفشرهمقدمةفى(1/35)القرطبى(2)

.نووى(1/81)المقدمةفىملم:عحيح(3)
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المنزلاللهكتابتعلممنبهأمرنابمانأتروأن،بهتعالىاللهذمهمعماننتهىأنالمسلمون

4!آولوئفؤلإكلتخمثيئأنءاقؤأينلانييأن\)آ!:تعالىاللهقال،وتفهيمهوتففجهوتعليمهإلينا

قفوبتمؤت!تنآلأقذتخهؤ!القبئنمنآئ!تئتأوتوأينلذخ!ونؤأؤلآيمسآلخهتتزلآؤضا

لغلنخؤآلأضتتؤتيتاقذضؤتهاآلأكأضفبغذئثيآللةأنآظفؤأفيقميفونؤحشجئزمئهؤ

تعالىأنهعلىتنبيهقبلهاالتىبعدالآيةلهذهتعالىذكرهففى.(16،17)الحديد:!(تغقلىن

منقسوتهابعدوالهدى،بالإيمانالقلولتيلينكذلك،موتهابعدالأرضنيحيىكما

.(1)كريمجوادإنههذابنايفعلأنالمسئولالمؤفلوالله،والمعاصىالذنولمحب

الزركشى:وقال*،"

عنالفحص(اللواقحالأفكاربهوعلقت،القرائحفيهأعملتماأؤلىفإن:بعدأما

الدعائم،بهوتثبت،المعالمبهتقومالذى،التأويلحقائقعنوالكشف،التنزيلأسرار

شفاءوهو،الدامغةوالدلالة!البالغةوالحخة،الباقيةوالنعمة،الواقيةالعصمةفهو

الذىوهوالفصل،الجزلالكلاموهو4الأمورمشتبهاتعندالعدلوالحكم،الصدور

يذركلاوبحر4وسناؤهنورهيخمدلاوشهاب4ضياؤهيخبولاسراج،بالهزلليس

إيجازهوتضافر،مقولكلعلىفصاحتهوظهرت،العقولبلاغتهبهرت،غوره

كلوحوت،ومقاطعهمطالعهالحسمئنفىوتقارن،ومجازهحقيقتهوتظاهرت،وإعجازه

ماإلى،ومعناهلفظهوقممتم،ومبناهصيغتهالحكيمأحكمقد،وبدائعهجوامعهالبيان

نبيه،وتشبيه،لبيق)3(وتطبيق،أنيستجنيسمن،(2)المسامعولقرط،السامعينشط

لهماوترديد4جديربالحسنوتصدير،بليغوتبليغ،أصيلوتفصيل،وسيموتقسيم

بأقراطهفالآذان،الرفيعةوالصناعة،البديعةالصياغةمناحتوىمماذلكغيرإلى،مزيد

أغراضه،وتناسق!ألفاظهتناسبمنفهو،خاليةغيرأسماطهمنوالأذهان،حالية

،والأسماعللنفوسمبهجةحديقةنشرهمثم!نتوزهرهتبسمومن،اتساواذاتقلادة

،غرةطلعتهاومن،عجبذاتهاومن،طربنفسهامنلهامفكلمةكل(والأحداق

كلامكلعلىشله،الأمرلهمقنونزل،القدرةبهجةعليهالاحت،درةبهجتهاومن

إشارته،وبديع4وأوائلهأواخرهارتباطوحسن،فواصلهتمكنبهر،وإمرةسلطان

-بتحقيض.المقدمةفى(1/61)كثيرابنففشر(1)

كالقر!.لهايكونأن(2)

ظريف.:لبيق(3)
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وحكم،سائرةوأمثال،زاجرةمواعظإلى،قصمباهرةمن،انتقالاتهوعجيب

تعجبومواقع،سائرةوالتحميد،بالتنريهوأمثال،ظاهرةالتوحيدعلىوأدلة،زاهرة

تخويفاكانوإن،بسطترجيةالكلامسياقكلإن،واستغفارتنزيهومواطن،واعتبار

كانوإن،أقلقموعظةكانوإن،أرعبزجرةكانوإن،أبهجوعذاكانوإن،قبض

فىالحبرويطمع4خبايامنزواياهوفى(مزايامنفيهوكم،هذا،ق!شترغيئا

قصايا.عنالخبرفيكشف،التقاضى

لا،أسلوبوأغربمعنىبأبدعوصرفه،القلوبفىينابيعسلكهمنفسبحان

فالسعيد،الطفقاللسانذوالإطلاقعلىبوصفهيحبطولا،الخلقفهممعانيهيستقصى

واصطفاه،لتدبرهاللهوفقهمنوالموفق،عليهوعزمهفكرهووقف،إليههمتهصرفمن

.(؟)وتذكرهبهللتذكير

والاعتبار،،والهداية،والتشريع(للعقيدةالجامعالكتابذلكهوالكريمالقرآنإن

كانولما،والخلقالطبيعةفىالعلمىالإعجازوآيات،والتاريخ،والقصصوالحجاج

وكلمته،اللهكلامهوحيثالناسلعوامويوضحهيفسرهمنإلىالحاجةاشتدتكذلك

إيمانعلىعنوائاسيظلالتفسيرفإنذلكأجلومن،البشرلةإلىبهاالموحىالأخيرة

علىالوقوفبالقرآنالإيمانبجانبأرادواوإنما،فيهامراءلاالتىالحقيقةبهذهالمسلمين

إيمانبهيزدادوعلمى،بلاغىإعجازمنفيهوماوأسراره،وحكمه،وقصصه،أحكامه

حتى،القرآنفهمماالتفسيرفلولا،الجاهلينجهلبهويمحى،العالمينويقين،المؤمنين

اللغةمداركعنلقصورنا؟التفسيرإلىاحتياخاالناسأشد)نحن:السيوطىقال

.(تعلمبغيروأسرارها

آئ!كأكأانضذبنرت1!،أتلآ:تعالىقالحيثالقرآنتفهمإلىالمسلمينتعالىالثهندبوقد

.(82:)النساء%خقعاحقثيرآ(لهيهلؤقذوأغييىآدتهجمدمنؤلؤكأن

لأ!.آئلأتنبؤقذ!زأؤئوأه!تاةليذبنؤأضتزكإفكأتزئنة)يمتنث:سبحانهوقال

.(29:)ص

عدىكقصة،فيهوماالقرآنعن!بروالنبىيسألونعنهماللهرضىالصحابةكانوقد

.(187:)القرةاتقخير(منآلأشؤليآلخئطيمنالأئيف!!آلخئيماقضيةفىحاتمابن

.(23-1/22)البرهانمقدمة(1)
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"-إيقفويطفوبمأيئنؤص%ؤءأشخوأينأني*إآ:تعالىقولهعنكالخرللنبىالصحابةوسؤال

آدنهنضرقآكأ1!إذاو()الكلالةعنعباسلابنعمرأسئلةتوالتوبعدها،(82:)1!نعام

كماالقرآنمنالمتشابهحولالحواراتدارتكماالأسئلةمنوغيرها،(\)النصر:!لآغتخوأ

الذيمتفى!آيحمق:تعالىقولهفىالقرآنمتأولأالخمرشربالذىعسلبنصبيخقصةفى

.(93:)1!ائحدة!*ؤءاضوأتخوأآقاأإثأضيفؤأ!يقاختاآلصخيخمتؤغمفوااو!أء

الأمة،هذهأولصلحفبالقرآن،المسلمينحياةفىالتفسيرأهميةعلىدليلهذاوفى

.القرآنفهمإلىهوالطريقوالتفسير،أيضابهإلالآخرهاصلاحولا

التفسيرأقسام!)د

أريعة:التفسيرإن:عنهمااللهرضىعباسابنقولتفسيرهفىالطبرىروىوقد(1)

بجهله.أحديعذرلاوحرامحلال)أ(

بألسنتها.الربتفسرهوتفسير()ب

.العلماءتفسرهوتفسير)ب(

.(1)اللهإلايعلمهلاوتفسير)د!

:فقالالبرهانفىالزركشىذلكفسئروقد

.والإعراباللغةمنلسانهمإلىيرجعمافهو:بألسنتهاالعربتعرفهالذىفأماتإء

النصوصمنمعناهمعرفةالأفهامإلىتبادرمافهو:بجهلهأحديعذرلاماوأما"ت

أنهيعلمجلئاواحذامعنىأفادلفظوكل،التوحيدودلائل،الأحكامشرائعالمتضمنة

قولهمنالتوحيدمعنىيدركأحدكلإذ،تأويلهيلتبسلاالقسمفهذا،تعالىاللهمراد

فىلهشريكلاوأنه،(19)محمد:"؟ؤآسئتغهمزيذبجالثآدتة*إتجةلأوأنة"!قآضكلؤ:!مالى

،للإثباتموضوعةو"إلأ"،للنفىاللغةفىموضوعة"لا"أنيعلملم!ان،الألوهية

الحصر.الكلمةهذهمقتضىوأن

جتغوأخؤآآركؤةؤكأائوأآلصنتؤةؤأقيفوأيه1:مقتضىأنبالضرورةأحدكلويعلم

.للوجوب""افعلصيغةأنيعلملموإن،بهالمأمورإيجابونحوه(34:)البقرةليآلفحجي!ت

تذكرالتىكالآيات،الغيوبمجرىيجرىمافهو:تعالىاللهإلايعلمهلاماوأماتنر:

فلا،الحقأهلعندالقرآنفىمتشابهوكل،المقطعةوالحروف،والروحالساعةفيها

.(17)برقم-تفسيرهفى(1/58)الطبرى(1)
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وأالقرآنمنوبنص،بالتوقيفإلاذلكإلىطريقولا4تفسيرهفىللاجتهادمساغ

تأويله.علىالأمةإجماعأوالحديثما

إطلاقعليهيغلبالذىفهو:اجتهادهمإلىويرجعالعلماءيعلمهماوأماةتر*

لفظوكل.العموموتخصيص،المجملوبيان،الأحكامباستنباطوذلك،التأولل

علىاعتمادافيهالاجتهادالعلماءلغيريجوزلاالذىفهو،فصاعذامعنييناحتمل

.الرأىمجرددونوالشواهدالدلائل

تفسيرهفىالخوضيجوزلاوماتفسيرهيجوزماتبيانإلىالنقيبابنويعمد(2)

:فيقول

،أقسامثلاثةالقرآنعلومأناعلم

كتابهأسرارعلوممنبهاستأئرماوهو،خلقهمنأحذاعليهاللهيطلعلمعلم،الاول

بوجهفيهالكلاملأحديجوزلاوهذا،هوإلايعلمهالاالتىوغيوبه،ذاتهكنهمعرفةمن

إجماغا.الوجوهمن

فيهالكلاميجوزلاوهوبهواختصه،أسرارالكتابمننبيهعليهاللهأطلعما(ا!ثانى

.(1)الأولالقسممن:وقيل،القسمهذامنالسوروأوائمل،لهأذنلمنأو،-!-لهإلا

وأمر،والخفيةالجليةالمعانىمنكتابهفىحأومما،كضنبيهاللهعلصهاعلوم،الثالث

قسمين:إلىينقسموهذا،بتعليمها

والناسخ،النزولأسبابوهو،السمعبطريقإلافيهالكلاميجوزلامامنه)أ(

منكائنهوماوأخبار،الماضيةالأموقصص،واللغات،والقراءات،والمنسوخ

.والمعادالحشروأمور،الحوادث

:قسمانوهوالألفاظمنوالاستخراجوالاستدلالالنظربطريقيؤخذماومنه()ب

.(2)الصفاتفىالمتشابهةالآياتتأويلوهو،جوازهفىاختلفواقسم(1)

:قالأنهصحيحبسندخئيمبنالربيععنروىوقدوغيرهالبماصل!،؟!!ل،ازليلأ،حروثلإاس(منالسوربدايةقصد(1)

فلابنائيهفلمشم،لنفسهبهاستائرمافاما،شاءماعلىوأطلعكم،شاءمابعلممنهفاستأئرالقرآنهذاأنزلتعالىاللهإن

تعلمونمابكلوماتملمونالقرآنبكلوما،بهوتخبرونتتمالونالذىفهوعليهأطلعكمالذىوأما،عنهتسألوا

صحيح.وسندهالعسيرفى(1/172)القرطبىرواه.تعملون

جرىماوهوطئيا!أوتأوللأوتعطيلأوتشبيهبلايرونهاجاءتكمابالصفاتيؤمفونالسنةأهلانإذمردودكلاموهذا(2)

والسوال،مجهولوالكيف،معلوم)الاستهواء:وغيرهمتيميةوابن،والليث(مالكعبارةفىكماالصالحالسلفعل!

.(5:)طه(آ-فىآنخزنناتي"آرختق:تعالىترلهفىوذلك،(واجببهوالإيمان،بدعةعنه
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مبناهالأنوالإعرابيةوالفرعيةالأصليةالأحكاماستنباطوهوعليهاتفقواوقسم(2)

يمتغلاوالإشارت،والحكمالمواعظوضروب،البلاغةفنونوكذلك،الأقيسةعلى

أهلية.لهلمنواستخراجها!منهاستنباطها

بسنةإلاتفسيرالمتشابهيحللا:قالأنه،عنهتعالىاللهرضى-الشافعىعنروىوقد

النصوصهذهومن،العلماءإجماعأو(أصحابهأحدعنخبرأو!اللهرسولعن

نعلمالتفكيرفىوالدقة،الرأىفىوالأصالة،البحثفىالعصقعلىتدلالتىالجيدة

:أن

قط.فيهالخوضيجوزلاماالقرآنمن

ويطمئن،النفسإليهتركنأمرإلىيؤدىلالأنه؟فيهالخوضعدمالأولىمامنهوأن

وإنما،ثابتةصحيحةروايات!ثص!المعصومعنفيهيردلموذاكهذاوأن،القلبإليه

.(9)مختلقةمكذوبةأوواهيةأوضعيفةرواياتمنهاالكاثرةالكثرة

المنسوبةالتفسيراتمنكثيرأأنالنصهذاخلالمناكتشفناهاالتىالمرةالحقيقةإن

تصحلمالأحوالمعظمفىلأنهاشكمثارعليهماللهرضوانالتابعينأوالصحابةإلى

التىالإسرائيلياتعلىتحديذاسينطبقماوهو،تحقيقدونإليهمنسبتوإنما،عنهم

فىبالعربيةمترجمةتوراةإلىالتفسيركتببعضتحولتحتىالتفاسيركتببهاتعج

مدىعنيعبرأنهإلاقسوتهرغمتعبيروهو،العربالرواةبعضنقلها،الأحوالبعض

الكتب.داخلالباطلةالرواياتمنكثيراتتبعناحيناستشعرناهاالتىالمأساة

بمايقومونثم،والصلاحوالزهدالروايةعباءةيلبسونوالوضاعونالزنادقةكانلقد

الروايةبثوبوتغليفهاوالخرافاتوالأساطيرالباطلةالروايات)أسلمة(عمليةيشبه

تعالىاللهأنإلا،نقدأوتحقيقأوتمحيصدونليتلقاهاالعلماءبعضوجاء،الإسلامية

فى()تشكيكلعمليةالدراساتبعضتتحولأنمننخشىفإننا()الجهابذةلهاقيضى

لاتصحيحبعمليةيقومالدراساتهذهمنكثيراأنيفهمأنينبغىولكن،تاريخنا

.والهواءالماءمنبدلأدفاالجسدليصتلأوتحقيقوتدقيق،تشكيك

.-تعالىاللهرحمه-شهبةأبىالعلامةعننقلآ(183-2/182)للسيوطىالإنقان(2)
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الصحابة،عهدالتفسيرفى)هـ(

منمابصورةنشأالكريمالقرآنتفسيرإن-مغاليننكونأندون-نقولأننستطيع

تعالى:قالكمافيهبماويعمليفهملكىنزلنصلأنه،*!مفالنبىعلىآياتهنزولابتداء

ثمومن،(29:)ص..منآلأأتجبأؤأوأأخقذحى3ءالقفدبنؤأ!زكإفلثأنزئتة-إحبشخث

ومقاصدهآ.معانيهافىالنظروإنعامللتدبرمجالأالاصولىآياتهكانت

كلهاآياتهيفسرلملكنه،الكريمالقرآنلآياتمفسرأولنفسهخرواللهرسولطكانوقد

معظمها.حتىأو

،القرآنآيالتتفسيرفىكثيرةجهودالصحابةعنأثرتفقدالصحابةعصرفىأما

بعداندرجشىءوهو،آياتهبعضفىوالتفكرالنظرمنشىءلهكانإلاأحدمنهموما

وسلوكهم،حياتهممعيارلهمبالنسبةالدينكانالذينالصادقينالمسلمينكلعلىذلك

ليتدبركتابهأنزلأنهتعالىالقهذكرحينالمسلمينالقرآنبهأمرمامعيتمشىشىءوهو

اتأغزخآبنونيتول!؟آفلآ:قآيايتدبرونلاالذينعابقدالكريمنالقرآأنكما،ياتهآالناس

أ!قئانائفؤتحذبنونتما!)أفلآ"(82:)الفساءآجلفاكتيما(لهيهتؤقذوأآلتهغئيريهدمنؤتؤكأن

.(24:)محمدلمأققالهاقفوب

لعلبل(الصحابةعصرفىالتفسيريةالجهودكللاستقصاءالدراسةهذهتتسعولن

منالباطنىالنظربعضأنفيهشكلاممالأنه،البتةمستطاعغيرأمرذلكأنالحقيقة

التأملعلىفيهالأمرواقتصريدونولميسجللمالقرآنآياتبعضفىالصحابة

إلينا.ووصولهرصدهإمكانمجالمختيقعلامما،الذاتىالفكرىوالاستبطان

جهودعنواضحةبصورةمنهنخرجلكىكافالعصرهذاعنإلينانقلماأنعلى

.العموموجهعلىالتفسيريةالصحابة

الأربعةالخلفاء:هم،عشرةالصحابةمنالقرآنبتفسيراشتهرأنهالسيوطىيروى

بنوأئى،عباسبناللهوعبد،مسعودبناللهوعبد(وعلى"،وعثمان،وعمر،بكر)أبو

أكثرأنيروىكما،الزبيربناللهوعبد،الأشعرىموسىوأبو،ثابتبنوزيد،كعب

)أبوالثلاثةعنوالرواية،طالبأبىبنعلىهوالأربعةالخلفاءمنالتفسيرعنهروىمن

هوذلكأنكما،وفاتهمتقدمذلكفىالسببوكان،جذانزرة!وعثمان،وعمر،بكر

اللهرضىبكرأبىعنأحفظولا.للحديثعنهاللهرضىبكرأبىروايةقلةفىالسبب
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.(؟)العشرةتجاوزتكادلاجذاقليلةآثازاإلاالتفسيرفىعنه

وراءالسببهووحدهيكنلم،وعثمانوعمربكرأبىوفاةتقدمأناعتقادىوفى

الناسمنوجيلطبقةأيةفىالعقولأنفيهشكلاممالأنه،التفسيرمنعنهمالمروىقلة

ذلك.أوالعلمهذافىبنصيبمنهاكلأخذفىمتفاوتة

فىماطبقةاشتراكيعنىولا،بينهممقسصةومجالاتها،متفاوتةالبشرقدراتأنكما

.مجالكلفىومقدرتهمنهمكلعلممقدارفىتساويهمالمنزلةأوالفضل

،مفسرونصحابة.

عنه،اللهرضىبكرالصديقأبو(11

أنهويبدو،السيوطىقالكماجذاقليلةالتفسيرفىعنهالمرويةفالآثار،بكرأبوأما

ومن،السلفمنكثيراسادتنزعةوهى،اللهكتابفىالقولكثرةمنمتحرتجاكان

)ما:بأنهالنساءسورةآيتىفىالكلالةلفظيفسركانأنهالقرآنتفسيرفىالقليلةأقواله

صواتايكنفإنبرأيىفيهاأقول:قال،هذابرأيهيدلىأنوقبل،والولد(الوالدخلا

.(2)الشيطانومنفمنىخطأيكنوان،اللهفمن

عنه،اللهرضىا!طابعمربق(2)

القرآنجمعنحوالهممخركمنأولأنهعنهاللهرضىلعصريعرفونالمسلمونزالما

.(3)هنعاللهرضىبكرالصديقأبىعهدفىالكريم

التشريعاتمجالفىمعظمهاكانفقدالقرآنتفسيرمجالفىعمرجهودوأماتة

العمليةشواغلهكثرةأنويبدو،لهاأحكاماستنباطبضرورةواجهتهالتىالعملية

فكان،كلهاجهودهاستنفدتقدالنصوصمنمستنبطةملائمةتشريعاتإلىواحتياجها

القرآنآياتفىنظرإعماليكنولم،تواجههلواقعةحكمعنملخابحثاعندهالتفسير

فىمنهجهإنبل،بعدهالتفسيرفىالمألوفالنحوعلىألفاظهامعانىوبيانتفسيرهالمجرد

عليهاتتوقفلاحينالقرآنيةالكلماتمعانىفىالمجردةالبحوثعنالانصرافكانذلك

لليوطى.(2/713)تقان!لا(1)

.للجصاص(2/401)القرآنأحكام،(1/462)الموقعهيئأعلام(2)

.(3)باب،نالقرمفضائلفى(9864)برتمتاللهرضىثابتبنزيدحديثفىكاملةالقصةالبخارىروىوتد(3)
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ناؤزنفكأس9ؤقضنباؤمجخ!اخ!ا+!فيهالإ؟فأنبتخا:تعالىقولهيقرأكانأنهذلكومن،عمليةنتيجة

وهذهوالقضبالفاكهةهذهةفقال،(31-27:)عبسؤأئابميؤ!كةعلارركلننؤقذآتخذبي

يالهوالتكلفهذاإن:قالثم،رأسهعلىيدهفوضع؟الأبفما،عرفناهاقدالأشياء

.(1)؟الأبماتدرىألاعليكوما،عمرأمابن

الإعراضيعطىالحديثهذا)ظاهر:بقولههذاعصرقولعلىالجوزىابنوعلق

الأبعينعمرعرفما:مقسمبنبكرأبوقال،ذلكبهالمرادوليس،القرآنتفسيرعن

.(3)(حاجةعخهالبحثإلىبالناسوليس،(2)لغتهمنليسلأنه،النبتمن

يعلملافيماوالادعاءالتعالمنزعاتكلعنالبعدكلبعيذاكانعمرأنفالحاصل

معانىفىللبحثتتسعلمبحيثعمليةوجهةاتجهتالتفسيرفىجهودهأنكما،حقيقة

عليه.نشيجةبهاالعلمعلىيتوقفلاالتىالكلمات

يعلموهوإلاآيةلتفسيرأحديعرضألاينبغىأنهيرىالخطاببنعمركانكماة؟ب

يكونماكثيراالآيةنزولبسببالجهلأنوذلك-السببهذامثلوجدإن-نزولهاسبب

.عصرهفىهذاحدثوقد،منهاخاطئةأحكاماستخلاصفىسبئا

لووالله:قاليجلدهأنعمرأرادفلما،الخمرشربمظعونبنقدامةأنروئفقد

اللهلأن:قال؟قدامةياؤيتم:قال،عمرياتجلدنىأنلككانما-يقولونكمأ-شربت

ؤغمفوأؤكأا!وأتقوأآقاإذاطيفؤأيقاخاخآلصئيحبؤغجلوأأو!اءقيآلذظا:)آطم!ق:يقول

منا!أ!،(93:)ادوررة4(*آلفخسييينئحمبؤآدلةؤأخستئوأتخوأآتؤؤءاضؤأتقوأآئؤا!صخيخمتآ

اللهرسولمعشهدت،وأحسنوااتقواثموآمنوااتقواثم،الصالحاتوعصلواآمنواالذين

عليهتردونألا:الصحابةمنحولهلمنعمرفقال،والمشاهد4والخندقوأحذابدزا

اللهلأنالباقينعلىوحجةللماضينعذرأنزلنالآياتهؤلاءإن:عباسابنفقال؟قوله

آفصيطنغقلييمنليخسنؤآلأزاقؤآلخ!زؤآئقي!يزؤآلأنص!افيإضااقؤأةينآلدتأيفار:يقول

عمر:قال.الخمرشربعننهىقداللهفإن(90:،الماثدة!تفيخونلغقؤفاخنئوة

الله.حرممااجتنبتاللهاتقيتإذا،قدامةياالتأويلأخطأت:لقدامةوقال.صدقت

طبى.للثا(1/12)لمرافقاتا!1)

القرشة.لهجتهيغصد(2)

.139صعمرومناتبسيرة(3)
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(1)

.جلدهلم

نزولسببفإن،المفسربهليسترشدتفسيرالآياتفىعمروضعهقوىأساسوهذا

من-المفسرونتتبعولو،فيهاالسقيممنالصحيحفاتضح،تأويلهاإشكاليةحلهناالآية

،عدةلإشكالياتحلألكانالآياتمعظمفىالنزولأسباب،بالمأثورالتفسيرأهلغير

فىأى(ورواية)درايةالخبرصحةيتتبعأنبالمأثورالمفسرعلىفإنالجانبنفسوعلى

ومتنها.القصةسند

وجهعلىالروايةأوالتفسيرتقبلفىعمروضعهآخرأساسإلىيقودناوهذا،ء

للهجرةعشرسبعةعامففى،بها(والعملقبولهاقبلالروايةمن)التثبتوهوألاالعموم

وكانالذور،منحولهمافاشترىبالمدينةالنبوىالمسجدتوسيععمرأرادهـ(17)

بدلأآخربيئالهيبنىأو،يبيعهأنعمرإليهفطلب،بجوارهبيتالمطلبعبدبنللعباس

العباسفرفضها،المسلمينمسجدلتوسيعبهيتصدقأو،المدينةمنمكانأىفىمنه

الثهرسولمنسمعت:أبىفقال،كعببنأبىإلىيحتكماأنعمرمنوطلب،جميغا

المقدسبيتخطةلهفخط،فيهأذكربيتالىابنأنداودإلىأوحىالله"إن:يقول!ييه

منه،يأخذهأننفسهداودفحذث،يبيعهأنرفضإسرائيلبنىمنرجلبيتفيهافدخل

بيتىفىتدخلأنفأردت،فيهأذكربيئالىتبنىأنأمرتكداودياأن:إليهالثهفأوحى

؟ولدىفمن!ربيا:فقال،تبنيهألاعقوبتكوأن،الغصبشأنىمنوليس،الغصب

جئتكةوقال،كعببنأبىثياببمجامععمرفأخذ.(يبنيهمنأى-ولدكمن:قال

المسجد،أدخلهحتىيقودهفجاء.قلتممالتخرجن،منهأشدهوبمافجئتبشىء

رجلأاللهنشدتإنى:فقالذرأبوفيهميمجنهالرسولأصحابمنحلقةعلىفأوقفه

فقال،ذكرهإلا،يبخيهأنداوداللهأمرحينالمقدسبيتحديثيذكرضت!!لكاللهرسولسمع

سمعته،ناأ:خرآوقال،سمعتهناأ:آخروقال،"يد!طه!صاللهرسولمنسمعتهناأ:ر!بوأ

عافص؟اللهرسولحديثعلىأتتهمنىعمريا:فقالعليهأبىفأقبل،أبتاعمرفأرسل

عنالحديثيكونأنكرهتولكنى،عليهاتهمتكماواللهأنا،المنذرأبايا:عمرفقال

.ظاهرا!روالثهرسول

.داركفىلكأعرضفلااذهب:للعباسعمرقالثم

وهى.172،173صالفزولأسبابفىالآيةنزولسببروشاوقد،الموافقاتفى(3/182)الثاطبىرواهاالقصةهذه(1)

الأشرلة.فى(2603)داودوابى،المسندفى(2/35)أحمدعند
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عليهمبهاأوسعالمسلمينعلىبهاتصدقتقدفإنىهذافعلتإذاأما:العباسفقال

.(1)مسجدهمفى

لأبى:عمرقالحيثالذهبىروايةوهىالقصةهذهفىأخرىروايةإلىونحتاج

.(2)(أتثبتأنأحببتولكنى،أتهمكلمإنى)أما

لماالأمثلالنموذجأو،النموذجىالمثالكانعنهاللهرضىعمرأنندركهناومن

ملئمجردالأمرفليس،الرواياتمنوالتثبتالتحققمنالمفسرعليهيكونأنيجب

وانعكسبل،والفكرىالثقافىوتكوينهاأمةمسيرةفىأثرتكتبهىماقدرفقطكتب

الاجتماعية.وحياتهاعقيدتهاعلىذلك

كالآتى:عموقاالتفسيرفىعنهالثهرضىعمرمنهجوضعويمكننا

.القرآنآياتتفسيرفىالعمليةالنزعة)أ(

.القرآنمتشابهفىالجدلرفض)ب(

واستعمالاتهألفاظهفىأنباعتبار،الجاهلىبالشعرالعنايةضرورةإلىدعوته)ب(

وتراكيبه.القرآنآياتمنكثيرتفسيريكمن

الأساليبطريقةأوالنزولسببتتجاهلالتفسيرفىمحاولةلكلالحاسمرفضه)د(

إلىبالنظرقبولهيمكنلابمالتأويلهاالعامسياقهاعنجملةتقطعأو،التعبيرفىالعربية

كله.السياق

بعضمنبهيقتنعللشروطمستوفلتفسيرالاجتهاديةآرائهبعضعنرجوعه)هـ(

الصحابة.

عنه،اللهرضىعفانبقعثمان(3)

جهودهفىويكفى،ذلكدونأو،بكربأبىشبيهالتفسيرفىعفانبنبعثمانوالأمر

اختلافيختلفواأنعليهمخافحينواحدةقراءةعلىالمسلمينجمعأنهللقرآنبالنسبة

إليه.ينسبالمصحفرسمأنكما،القراءةوجوهفىوالصارىاليهود

.(41-4/1/13)سمدابنطبقات(1)

للذهبى.(1/8)الحفاظتذكرة(2)
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عنه،اللهرضىطالبأبىبنعلى(4)

كانتالقرآنبتفسيبريتصلفيماملكةوهبهقداللهأنيرىطالبأبىبنعلىكانوقد

وهويخطبعلياشهدت:قال-بسنده-الطفيلأبىعنروىوقد(آياتهفهملهتيسر

مافواللهاللهكتابعنوسلونى،أخبرتكمإلاشىءعنتسألونلافوالله،سلونى:يقول

.(1)لبجفىأمسهلفىأم،بنهارأمنزلتأبليلأعلموأناإلاآيةمن

دائغا،ذهنهفىحاضرةكانتالتفسيرفىعلىامتيازفكرةأنالرواياتكلمنولبدو

سفيانأخبرنا:الشافعىروىوقد،المنزلةاللهبكلماتتصالهالالهسرورمثاروكانت

"عنه:اللهرضىعلياسألت:قال،جحيفةأبىعن،الشعبىعن،مطرفعن،عيينةابن

وبرأالحبةفلقوالذى(لا:فقال(2)؟القرآنسوىشىءو-!طالنبىمنعندكمهل

فىوما:قلت،الصحيفةهذهفىوما،القرآنفىفهفاعبذااللهيؤتىأنإلا،النسمة

.بكافر)3(مؤمنيقتلولا،الأسيروفكاك،العقل:فقال؟الصحيفةهذه

فىالشيعةوضعوإنماالإسرائيلياتروايةعنهأثرممنعنهاللهرضىعلىيكنولم

علىكذبماالأمةهذهفىأحدعلىكذب)ما:الشعبىقالحتى،عدةأحاديثفضله

هنا،بإيجازإليهنشيرماأنإلا،قبلذىمنكذبهموضحناوقد(4)(عنهاللهرضىعلى

ليستخلصواحدموضوعفىالآياتجمعههىعنهاللهرضىلعلىالتفسيريةالسمةأن

امراةأن،حزمابنرواهماذلكمنبعضابعضهالقرآنفيهيفسرصادفاحكغاجميغامنها

عليها،الزناحدبإقامةالخطاببنععرفأمر،فحسبشهوربستةزواجهابعدولدت

،(15ة)الأحقاتشفرابمتقونؤ!نفةود)ؤحم!4.و:تعا!ىبقولهطالبأبىبنعلىفذكره

الأمرعنعمرفرجع،(233:)البقرة%(خؤيمبكأيمقتنأؤتجذفنتنمجغن؟لثللي%)ؤآلؤ1:قودمع

لعمرظهرتفقدأشهرلستةالمرأةتلدألاالعادةكانتلماأنهأى،عليها)5(الحدبإقامة

اللهكتابفىالرجم"وإن:لقولهتطبيفا،الزواجقبلبالزناللحكمكافيةاعتبرهاقرينة

وأ،الحبلكانأو،البينةقامتإذا،النساءأوالرجالمنأحصنإذازنىمنعلىحق

لل!يوطى.(2/913)نتقا!لا(1)

.(1/402)الفتحفىكمالتعظيهم:وتيلالبيتأهلبكمخاصئاأى(2)

الدية.:والمقل.الحجفىبنحوه(0137/674ملم-)،العلمفى(111)البخارى:عحيح(3)

للذهبى.(1/77)الحفاظتذكرة(4)

.(2/521)الأحكام(5)
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ح!يتا"يفاقال!فاسيراكا!ب!محانضالم!،اي!سرانيليان27

الله،كتابمنآيتينلعمرفذكرتنفيذهقبلالأمرتداركعلئالكن.(؟)"الاعتراف

عمرفرجعأشهرستةتكونأنيمكنالحولمدةأنمنهمافهمبحيمثمجتمعتينوفسرهما

بوقوعالقطعدونيحولأشهرستةالحولمدةتكونأناحتماللأن،أولآبهأمرعما

.(الزنا)2

روايةعنوالتامالكاملابتعادهيعنىماوهو،عنهاللهرضىعلىعنكثيرهذاوأمثال

توليهخاصةالقرآنأحكاملتوضيحالتفسيرفىالعمليةبالنزعةوانشغاله،الإسرائيليات

علىكموافقتهالقضايالبعضعثمانعهدفىوتبيانهعنهاللهرضىعمرعهدفىالقضاء

ذلك،بعدبالحروبانشغالهثم،واحدمصحفاعلىالمسلمينوجمعالمصاحفا!رح

ليفسدواالشيعةمنبعدهمنجاءثم،الإسرائيليةالرواياتلهذهاطمئنانهعدموالأكثر

بالسقيمة.الصحيحةالأوراقويخلطوا،كثيراعلفا

عنه،اللهرضىمسعودبنالفهعبد(5)

تفسيرفىيعنى-عنهروى)إنه:عنهيقولالسيوطىفإن،مسعودبناللهعبدأما

إلهلاوالذى:قالأنهعنهوغيرهجريرابنأخرجوقد،علىعنروىمماأكثر-القرآن

مكانأعلمولو،نزلتوأيننزلتفيمنأعلموأناإلااللهكتابمنآيةنزلتماغيره

البخترىأبىعننعيمأبووأخرجه.(3)(لأتيتهالمطاياتنالهمضىاللهبكتابأعلمأحد

وكفى،انتهىثموالسنةالقرآنغيئ:قال.مسعودابنعنأخبرنا:لعلى)قالوا:قال

.(4)(اغلعبذلك

،!-الفهرسولفممنالقرآنوتلقى،الإسلامإلىالسابقينمنمسعودابنكانوقد

عنهرواها(القرآنفىنظراتلهوكانت،منهالقرآنيسمعأنيحباللهرسولوكان

أثرتوقد،معلفا)5(الخطاببنعمرإليهمأرسلهأنبعدبينهمأقامالذينالكوفةأهل

وهذه،العثمانيةالمصاحفكافىالمتواترةالقراءةعنماحدإلىتختلفقراءاتعنه

،القراءةفىالخاصةالهذليةلهجتهآثارانعكاسمنتكونأنإماإليهالمنسويةالقراءات

عنهفأئرت،وأحكامهالقرآنألفاظبعضتفسيرمنهاقصدتفسيريةقراءاتتكونأنوإما

.داودوأبىوالترمذىومسلمالبخارىقولوهذا(1)

التثرلع.فىالخطاببنعمرمخهجفى26.صبتاجىمحمد/دأستاذناذكره(2)

للشوطى.(2/913)تقانلإا(4)و(3)

.(388-3/438)بةلغااأسد(5)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


\"3يثاى؟ئي!قلتفالللاساء!ب،محان!و!81"سر؟ئنلياف؟

خاحهتأآ!تبحاتبقلبئ:تعالىقولهمثلوذلك،تفسيرإلاهىوما،قرآنأنهاعلى

كلمةإلى)تعالوا:مسعودابنقرأهاحيث،(64:عمران6ال؟(ص!نيسبينخماصآءطمهأإ

واحد.بمعنىواللفظان(وبينكمبينناعدل

نأإذ،أكثرلاالتفسيربهقصدوإنما،كثيرعنهاللهرضىمسعودابنعنهذاومثل

فقهفىأثرتقراءاتأنهاإلا،(تفسيرالقرآن)علملىطورالنشأةتعدكانتالفترةهذه

فىالمذهبالحنفىالسرخسىيرويهماذلكمنمسعودابنعننقلوهالذينالعراقأهل

خلافا،عندنامتتابعةأيامفثلاثةاليمينكفارةصوم)أما:يقولحيثاليمينكفارة

ونحن،(1)القرآنفىمطلق(الصوم)يعنىإنه:قالالذىتعالىاللهرحمهللشافعى

أبىزمنإلىمشهورةكانتفإنهامسعودابنبقراءةالتتابعأثبتنا(حنيفةأبى)مذهب

بالخبرتثبتحنيفةأبىمذهبفىالزيادةإنالسرخسىيقولثم(اللهرحمهحنيفة

المشهور)2(.

ليساليمينكفارةفىالصومفىعندناالتتابعصفةواشتراط:السرخسىويقول

.(4)(هنعاللهرضىمسعودابنبقراءةبل،المقيد)3(علىالمطلقحملبطريق

عنروايةفهىوإلا،حجةفهىقرآئاكانت)إن:قدامةابنعنهاقالالقراءةوهذه

.(5)للآيةتفسيرهمن"بفىالنبى

روىقدفيهانجدهبالصحةتوصفمسعودلابنروايةعلىنقفلنفإنناهذاوعلى

الرواياتمنكثيرأأنفىنتشككيجعلناماوهو،فيهاالأساطيرأوالإسرائيليات

عنهم.اللهرضىالتابعينأوالصحابةإلىالنسبصحيحةالإسرائيلية

عنه(الفهرضىكعببنأنجى(6)

كتابمنكانإذ،خاصشأنالقرآنمعلهكانفقدالأنصارىكعببنأبىأما

.(6)(المدينةإلىقدمحينالثهلرسولكتبمن)أولإنهقيلبل،ص!!كاللهلرسولالوحى

هنا.للتتابعاشتراطفلا(89:)المائدةبم!؟يضخ!ئفرؤص؟،أ!ابرائةخعافىإيخد5:؟.:تعالىقولهوهو(1)

.(3/75)المبسوط(2)

بالتتابع.المقيدالظهارصيامثل(3)

.(144/8)و(4/7))4(المبوط

.(8/752)قدامةلابنالمغنى(5)

.(1/62)الغابةأسد(6)
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بثا!ح!لفاقلتفاسيراءبا،محك!لم!ا8ا؟سرائيليان

حيث،القرآنبقراءةخصوصيةلهكانتأنهعلىيدلماعنهقالاللهرسولأنروىكما

ةقالبخ!اللهرسولأنروىكما("كعببنأبىأقرؤهم..":المسلمينأمةعنقال

لك؟سمانىالثه:أبىفقال."(\:)البينةقيينحت.وأانيآيخ!*؟تضعليكأقرأأنأمرنىالله"إن

.(1)ىكبيأئىفجعلي.""نعم:قال

بنأبىعنبسندهالأثيرابنيرويهمامثل،التفسيرفىرواياتأبىعنأيرتوقد

آلفؤمزوؤظتكأشوأءغافشيهيظنة.آلتهبرإقأنزلآ:تعالىقولهيقرأبهولاللهرسولسمعأنهكعب

:التقوىكلمةتفسيرفىفقال،(26:)الفتحؤأغنهآفئمكاأخقؤكأنزأآقنؤكتكمةاترضنهؤؤأ

.(2)"اللهإلاإلهلاأنلاشهادة

عنهما،الفهرضىعباسبناللهعبد(71

لدعوةاستجابةالدينفىوفقهه،التأويلالقهعلصه،القرآنوترجمانالأمةحبروهو

علمه،غزارةعباسلابنعرفواقدالصحابةأنعلىتدلرواياتهناك،صط!صنصالنبى

كان:فقالنفسهعباسابنرواهماذلكمن،وتفسيرهالقرآنفهمفىالعاليةومنزلته

معنا،هذاتذخليتمةفقالنفسهفىوجدبعضهمفكأن،بديىأشياخمعيدخلنىعمر

فما،معهمفأدخله،يومذاتفدعاهم.علمتمممنإنه:عمرفقال؟مثلهأبناءلناوإن

بئء"ا1إ؟؟1:تعالىاللهقولفىتقولونما:فقال،ليريهمإلايومئذفيهمدعانىأنهرأيت

وفتحنصرناإذاونستغفرهاللهنحمدأنأمرنا:بعضهمفقال؟(\)الصر:*!وآنضخضآلتةنضر

فقلت:؟عباسابنياتقولأكذلك:لىفقال،شيئايقلفلمبعضهموسكت،علينا

ص!آدلةقآءا1إنجإ:قال،لهأعلمهثاصبه!اللهرسولأجلهو:فقلت؟تقولما:فقال،لا

فقال،(3)النصر:تؤأتا؟؟كأتإنةؤآسئقغيزة!تالثيخفد؟؟شيما،أجلكعلامةفذلك6ؤآئقتض

.(3)تقولماإلامنهاأعلملا:عمر

لا"ماأنهالسيوطىعنهيقولماالتفسيرفىعباسابنعنروىفقد،الجملةوفى

تحققت.قدلهاللهرسولدعوةأنعلىيدلمما(4)املكثرةيحصى

المسافرطن.صلاةفى(642-979/542)مملمالأنصارناقبفى(9038)البخارى:صحيع(1)

.(1/26)لغابةاأسد(2)

.(011)بابالتفشرفى(974")البخارى:صحيح(3)

للشوطى.(2/123)لإتقانا(4)
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:السماتهذهوضوحفىيلاحظالتفسيرفىعباسابنعنروىمالكلوالمستعرض

اللغوىالوضععلىمعتصذالغوئاتفسيراوألفاظهالقرآنآياتيفسركانأنه(الأولى

يقولكماالقرآنلأن،الربيةالبيانوأساليبالشعرفىالعرليةواستعمالاتهاللألفاظ

-العموموجهعلى-فكانوا،بلاغتهمأساليبوعلىالرببلغةنزلخلدونابن

قرشئاعربتارجلأعباسابنكانوقد،(1)وتراكيبهمفرداتهفىمعانيهويعلمونيفهمونه

ومن(عنهاأجنبىتأثيرأىمنخالصةالعربيةاللغويةالسليقةفيهكانتزمنفىيعيش

الجاهلى،الشعرإلىالقرآنيةالألفاظمعانىعلىالتعرففىعباسابنيلجأأنالطبيعى

بذلك،عباسابنصرحوقد،عنهالتفسيريةالرواياتمنكثيرمنواضخايبدوماوهو

القرآنمن(2)الحرفعليناخفىفإذا،العربديوان"الشعر:قولهمثلعنهيروىفيما

)إذا:ومثل،"منهذلكمعرفةفالتمسناديوانهاإلىرجعناالعرببلغةاللهأنزلهالذى

.(3)(العربديوانالشعرفىفالتمسوهالقرآنغريبعنسألتمونى

نزولأسبابإلىرجوعه:التفسيرفىعباسابنعنيروىفيما(الثانيةوالسمة

ءاقؤأينأنيآفى:؟تيى:تعالىقولهفسرمنعلىردهفىلذلكمثالبنامروقد،الآيات

سببخفاءعلىمبنياخاطئاتفسيرا(93:)المائدة!؟...آصيفؤأثيقاخآخآلصفيخستؤغملوأ

عنه.اللهرضىالخطاببنعمرعنالحديثأثناءهذابنامروقدتجاهلهأو،النزول

كانالتىالرواياتبعضإلىالآياتبعضتفسيرفىرجوعهفهى4الثالثةالسمةاما

،سلامبناللهوعبدالأحباركعبمثلاليهودمنالإسلامإلىدخلمنبعضيرويها

جولدقال،المحدثينالباحثينبعضمنالنقدمنشىءهذابسببعباسابنإلىوجهوقد

اعتنقااللذيناليهوديينعباسابنلدىالمفضلةالعلممصاردمننجدماوكثيرآ:تسيهر

.(سلامبناللهو)عبدالأحبار()كعبالإسلام

أوضحناحيثالأخيرةالنقطةهذهعنللحديثالأولالفصلنهايةفىتعرضناوقد

،أسلموالأنهمعنهموغيرهعنهمااللهرضىعباسابننقلفإنماعنهمالنقلصغإنأنه

فقط.القصصىالجانبفىإلاعنهمينقللمأنهكما،الكذبمظنةعنإسلامهمرفعهم

.(304)المقدمة(1)

النطق.وط!لقةوالقراءة،والتركيب،كاللفظعموفااللهجةيقصد(2)

للسيوطى.(1/602)تقانلإا(3)
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أثارتالتىعنهمااللهرضىعباسابنعنالمروياتكثرةفهى،الرابعةالسمهأما

يحصىلاماالتفسيرفىعباسابنعنورد)وقد:السيوطىقالحيثواسغاجدلآ

بمائةشبيهإلاالشفسيرفىعباسابنعنيثبتالم:الشافعىبقولأردفهثم.(كثرة

.(؟)(حديث

ونسبت،بهألصقتعنهمااللهرضىعباسابنأنحيثكثيرأإليهنستريحقولوهو

المقياس)تنويرتفسيرخاصةوالعجائب،والخرافاتبالأساطيرإلاتوصفلارواياتإليه

صاحبالشافعىالفيروزآبادىيعقوببنمحمدطاهرأبوجمعه(عباسابنتفسيرمن

بنمحمدإلىترجععباسابنعنالكتابهذافىالروايةوسلسلة،(المحيط)القاموس

،عباسابنعنصالحأبىعنالكلبىالسائببنمحمدعنالصغير()السدىمروان

.سنرىكصا-عباسابنعن(الكذب)سلسلةبالصروفةالسلسلةوهى

الذينالكرامالصحابةاكثرمنكانعنهمااللهرضىعباسابنأننرىوهكذا

إلىيعودهذاأنتصورىوفى،ومسلمتهمإسرائيلبنىعنالنقلتهمةبهمألصقت

منها:،عدةأسباب

الرواياتوكثرة،بالقبوليتمتعاسم،المسلمينعوامإلىبالنسبة-عباسابنأن)أ(

بلاوسيقبل،عنهالمروىالباطلسينتشروبذلك،علمهكثرةإلىسببهاسيرجععنه

عنهالمعلومعنهاللهرضىكعمرآخرينصحابةمعيحدثلاماوهو،تحقيقأومناقشة

على،حتىأو،عنهالثهرضىبكرلأبىبالنسبةالحالوكذا،الرواياتوقلةالتفسيرقلة

فيسهلالنزير،الوفيرالعلموصاحب،وحبرالأمة،القرآنترجمانفهوعباسابنأما

عليه.الكذب

،والجيدة،الصحيحةالطرقفمنها،عنهمااللهرضىعباسابنعنالطرقكثرة()ب

،والكذبالضعيفةهىالرواياتوأكثر،الكذبسلسلةوهناك،والضعيفة،والواهية

بمثابةهذافكان،الروايةعلمأصولعنغافلوآخر،للكذبمتعمدبينوأصحابها

لاالذىللفأرالجبنأو،العسلداخلالسملدسوالزنديقوالكذابللوضاعالفرصة

وساعدوا،المكذوبةالرواياتهذهفنقلواوالغافلين،الضعفاءلعابفسال،رائحنهيقاوم

نشرها.على

.(2/222)الابق(1)
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القصموحشد،النقلعلىتعتمدكانتالتىنفسهاالمفسروظيفةأن)ب(

وكثير،سيئاوآخرصالخاعملأالمفسرونفخلطوالتدقيقالتحقيقمنأكثروالروايات

سورةتفسيرفىمثلأكالقرطبى،سقيمهمنصحيحهليوضحروىماعلىيعلقلممنهم

نألهاالأفضلكانمزجاةلبضاعةقصددونفروجوا،تفسيرهفىالثعلبىأو،يوسف

لأسماكه.طعافاقاعهفىلتستقرالنسيانبحرعرضفىتلقى

اللهرضىعباسابنمناتخذواالذينوالوعاظدورالقصاصينأيفتاندركوهنا)د(

إلهاممصدرالسلامعليه)الخضر(الصوفيةاتخذكماوالواعظ،للقاصنموذخاعنهما

المكذوبة.الرواياتهذهانتشارعلىأيضاهذافساعدالقدنىللعلمونموذخا،لهم

مدرسةعنفأشاعواالمسلمينبلادفىوصبيانهمهمالمعتركالمستشرقونودخل)هـ(

.كثيراالأكاذيبلهذهوزؤفي،اليهوديةالمسحةذاتأنهاعنهمااللهرضىعباسابن

عنالواردةالرواياتتتبعفيموثقمنهجعلىتعتمدحقيقةدراسةوجودعدم)ج(

الباحثين،منكثيرايرهقومادتا،بحثئاعناءتتكلفلأنهاعنهمااللهرضىعباسابن

.(9)المرجوةالنتائجإلىالوصولدونطويلأعمريستنفذوقد

المرويةالأباطيلهذهمنكثيرتوضيحالدراسةهذهخلالجاهدينوسنحاول

عنهما.اللهرضىعباسبابنكذئاوالملصقة

4آخرونمفسرون(8)

الصحابةمنوغيرهم،الزبيربناللهوعبد،الأشعرىموسىوأبو،ثابتبنزيدأما

جدذلكفىعنهميروىماأنبيد،الكريمالقرآنآياتتفسيرمنبنصيبأخذوافقد

ماقلةإلىراجعوذلك،لبعضهمبالنسبةالعدمأوالندرةحدإلىأحياتاويصل،قليل

الروايةسبلتوفرعدمإلى-لبعضهمبالنسبة-أيضايرجعولعله،التفسيرفىبهتكلموا

والنقل.

حاولت.(عباسابنتفسير)صحيح:بعنوانالسيدفتصمجدى/الأخمعمشتركةبدراسةقمتأننىإلىاشيرأنوأود(1)

جموعبهيئونشرهاطبعهافىيوفقأنوجلعزاللهولمل،عنهمااللهرضعاسابنتفيرمنالصحيحتقديممخها

عنه.اللهرضىالجيلالصحابىهذاعنالكذب)زالةفىبيطبقدرولولتساهم،المسلمين

http://www.al-maktabeh.com



ح!يثا،ق!يفالتفاسيراءبا؟محاف!!اوا"سرائلليان87

وتابعيه!ا(4)عصرالتابعينالصحابةالتفسيربعدأو!

فقد،حياتهمفىعليهمالقهرضوانالصحابةمنهجسماتمنواحذا()التوريثكان

لجيلالعلمفورئوا،والقرآن،الشريعةوفنونالإسلامعلوملنشرالبلدانفىتفرقوا

"خير:ه!!النبىقالحيثالكرامالصحابةبعدالخيريةفىالثانىالجيلوهو،التابعين

.(1)"يلونهمالذينثميلونهمالذينثمقرنىالقرون

جهودتوالتثم،الصحابةعنالتابعودتتلقاهاالتىالعلوممقدمةفىالتفسيروكان

حتى،التابعينتابعىإلىذلكبعدوأدوهالعلمهذاإلىكثيرافأضافواالخاصةالتابعين

جيل.بعدجيلأبفروعهاالزمانفىالإسلاميةالمعرفةفروعامتدتوهكذا،وصلنا

إلىيحتاجالتفسيرفىجهودهايرصدبحيثالمفسرينمنطبقةكلإفرادأنشكولا

والاستقصاء،والفكرالبحثفىالأناة:فيهاالتأليفمنهجتجمعضخمةمجلدات

نعرفهنالكننا،مستوعبةدراسةأردناهاإنهذا،والتحليلوالتوثيقوالتحقيق،والتتبع

إلالشىءلافيهموالتعديلالجرحعلماءقالهمابعضذكرمعفقطالمفسرينبهؤلاءفقط

أيدينا.بينالتىوالدراسةللبحثخدمة

:فيروىالصحابةطبقةبعدللمفسرينالسيوطىويؤرخ

،عباسابنأصحابلأنهم،مكةأهلبالتفسيرالناسأعلم:تيميةابنقال

،وطاوس،جبيربنوسعيد،عباسابنمولىوعكرمة،رياحأبىبنوعطاء،كمجاهد

وغيرهم.

.مسعودبناللهعبدأصحاب:الكوفةفىوكذلك

بنالرحمنعبدابنهعنهأخذالذىأسلمبنقلدمثلالتفسيرفىالمدينةأهلوعلماء

.(2)سنأبنومالك،زيد

اللهو)عبدهـ(261تدينارالهذلىبن)عطاءأمثالمنمصرأهلإليهمنضيفونحن

.هـ(197توهبابن

كحظاللهرسولصحابةعنتلقىمفسرمنأرضهمتخللمالذينالشامأهلوأيضتا

سكنواالذينه!،ءالنبىصحابةلأنقلةأنهمندركأنناإلا،هـ(11ه)تمكحولمثل

عن(52)باب.الصحابةفضائلفى(2533/012،122)مسلم،(9)بابالشهاداتفى(2652)البخارى:صحيح(1)

عفه.اللهرضىمسعودبناللهعبلى

.الإتقانفى(2/323)والشوطىاتفشر،اصولفىمقدمة1هصييةابن(2)
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وأبى(الدرداءكأبىالوعظأو،والإفتاءالقضاءأوبالجهادمنشغلآمعظمهمكانالشام

أعلامه،عل!لكلأنغير،جميغاعنهماللهرضىجبلبنومعاذ،الجراحبنغبيدة

نقلوقد،إليهالوصولالآخرينعلىيصعبمرتقىارتقواالذينمشاهيرهزمانولكل

ننكرلاأنناغير،التفسيرفىرءوشالهمجعلواأنهمإلا،التابعينمنكثيرعنالمفسرون

تلامذةيجدلمأو،يدونلمأو،إلينايصللمالتفسيرفىجهدلهكانمنهناكيكونأن

فىالمفسرينمشاهيرومن،تلامذتهضيعهحيثسعدبنالليثمعحدثكماينقلونه

التابعين:جيل

((ـه3،1.!02)جبربنمجاهد(1)

مفسرىشيخوهو،إلسائبأبىبنالسائبمولى،انحزومىجبيرابن:ويقال

علىالقرآنعرضت:قال،عنهمااللهرضىعباسابنمنسمعواممنوكان،التابعين

كانت؟وكيف،نزلتفيم،عنهاوأسألهمنهاآيةكلعندأقف،مرةثلاثينعباسابن

جوهرهووالمهم،وغيرها،أربعينأو،ثلاثين:فقيلالعددرواياتاختلفتوقد

رضىعباسابنتلامذةأوثقمنكانمجاهذاأنانطباغايعطىالذىومدلولهاالرواية

الشافعى،:منكلتفسيرهفىعليهيعتمدولهذا،الأوثقهوبل،عنهرواية،عنهماالله

.(1)عباسابنعنروايتهقلةرغمالعلمأهلمنوغيرهما،والبخارى

.(فحسبكمجاهدعنالتفسيرجاءك)إذا:النووىومنهم:العلماءقالوقد

التفسير.عنتحدثإذالتابعينفىأولآجعلهوقد،تيميةابنقولآنقاذكرناوقد

((ـه260411)رباحأبىبنعطاء(2)

بعدعمىثم(أشل،أعرج،أفطسكانوقد،مجاهدمعبمكةبالفتوىانفردوقد

،عباسابنعنتلقى،التفسيرعلمفىالدماءودفقوا،الحياةصنعواممنأنهإلا،ذلك

!!ول،النبىأصحابمنمائتينأدرك:وقيل،عنهماللهرضىهريرةوأبى،وعائشة

.(2)العلمأوعيةأحدوكان

قشيبة.بنلا451صوالممارف(2/323)تقانالإ(1)

.العمادبنلا(1/471)الذهبوشذرات،قيةلابن51صهالمعارت(2)
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((ـه501هـ520)عباصابنمولىعكرمة(3)

فاجتهدعباسلابنوهب(الأعلامالتابعينوأحد،مكةفقهاءأحد،الأصلالبربرى

لهوأذن(وغيرهاوالمغرب،وأصبهانواليمن،وخراسانمصرإلىورحل،تعليمهفى

حى.وهوالفتوىفىعباسابن

(القرآنآىتفسيرفىتكلمقدأنهيبدوماوعلى،منهأعلمجبيربنسعيداعتبرهكما

.القوحين()1(بينمافسرتلقد:يقولعكرمة)سمعت:حرببنسماكقالحيث

رجلىفىيجعلعباسابن)كان:عكرمةقالحتىتعليمهفىعباسابنجهدوقد

.(2)(والسننالقرآنويعلمنىالقيد()يعنىالكبل

.(3)عباسابنعنفهوالقرآنفىأحدثكمشىءكل:عكرمةقال:سماكوقال

اتهمهعباسبنالثهعبدبنعلىأنخاصةالشبهاتبعضحولهثارتقدأنهإلا

يرىكانأنهوروى،كنيفبابعلىريطهعلئاأنوروى،موتهبعدأبيهعلىبالكذب

.الخوارن!)4(رأى

،والبخارى،حنبلبنأحمدعنهروىحينبطلتماسرعانالاتهاماتهذهأدنإلا

التهمورده،لعكرمةالجمهورتوثيقولكن،عنهأعرضفقدمالكاإلا،العلماءوجمهور

تعالى.اللهرحمهمالعلماءمنوغيرهمالكعلىالحجةهو

4(ـه9ه)تجبيربمنسعيد(4)

فتل:أحمدالإمامعنهقالوقد،الحجاجقتله،المحدثالفقيه،المفسرالقارئهو

.(5)علمهإلى-مفتقر:قالأو-محتاجوهوإلاأحدالأرضوجهعلىوماجبيربنسعيد

العلمإلىيجمعكانوقدبالتفسير،التابعينأعلممنكانإنه:قتادةعنهوقال

.(6)الصالحالسلفرجالعنالمأثورةالعلماءشجاعة

عنه.الصحاحالطرقمنوطريقه،عنهمااللهرضىعباسابنعنسعيدروىوقد

.(2/233)تقانلإا(2)و(؟)

كثير.لابن(6/387)والنهايةالداية(3)

.(1/013)الذهبوشذرات،قيةلابن571صالمعارف(4)

كثيى.لابن(9/101)والنهايةالبداية(5)

تتة.لابن157صالمعارف(6)
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((ـها60)تكيسانبنطاووس(5)

وغيرهما،عباسابنوعن،عنهااللهرضىعائشةعنأخذ،التابعينعلامأمنوهو

.والحرامبالحلالالتابعينأعلمكان:وقيل

خوفبالرأىبالفتوىالتصريحمنتتحرجكانتالتىالسلفطبيعةفيهتجلتوقد

حياتهمفىإليهالناسلحاجةبهوالتصريحالاجتهادمنبذاترىلالكنها،فيهالخطأ

وأخاف،سكتإنوأخاف،تكلمتإن)أخاف:قوله،الروحهذهعنويعبر،العملية

عنه.وروواالعلماءوثقهوقد.(والسكوتالكلامبينآخذأن

،(ـه9هأتالمسيببنسيعد(6)

والعبارةوالزهد،والحديثالفقهبينجمع،الأولالطرازمنالتابعينسيدوهو

،هريرةأبىبحديثالناسأعلموكان،عليهوالمنصوص،إليهالمشاروهو،والورع

عمر.وبقضايا

وأبى،عمروابن،وسعد،وعثمان،كعلىعنهمورى،الصحابةمنجماعةلقى

.هريرة

المسيب.ابنمنأعلملقيتفماالعلمطلبفىكلهاالأرضطفت:مكحولقال

((ـهاا.)تالبصرىا!حسن(71

ميسانسبىمنيسارالحسنأبىواسم،البصرىالحسنأبىبنالحسنسعيدأبووهو

وقدم،بالمدينةالخطاببنعمرخلافةمنبقيتالسنتينولد،قدئمابفارسبلدةوهى-

فإنبالبصرةوأما،بالمدينةعلتالقىإنه:وقيل،عثمانورأى،عثمانمقتلبعدالبصرة

أبىبنعلىقدمحينالبصرةنحومتجقاالقرىوادىفىكانلأنه،تصحلمرؤيته

فنكلفىوقتهإماموهوسماعمنهمالهيصحولم،وعائشةطلحةلقى،البصرةطالب

.!ضالنبىصحابةبينحتىمقدقامبرزاوكان،وعبادة،وورع،وزهد،وعلم

اهـ()16)،وقيلاهـ(،13)تالنتهمامىمكحول(8)

كابل.سبىمن،الشامىاللهعبدبنمكحول،اللهعبدأبوهو

:الواقدىقال،يفصحلاسندتاوكان،قيسمنلامرأةمولى)كان:عائشةابنقال
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ليث،لبنىمولى:وقيلالعاصبنسعيدمولىهو:وقيل،هذيلمنلامرأةمولىكان

العزيز.عبدبنسعيدالأوزاعىمعلموكان

والحسن،بالكوفةوالشعبى،بالمدينةالمسيبابن:أربعةالعلماء:الزهرىقال

وكان،منهبالفتياأبصرمكحولزمانفىيكنولم،بالشامومكحول،بالبصرةالبصرى

ويصيب.يخطئالرأى؟رأىهذا،بالتهإلاقوةولاحوللا:يقولحتىيفتىلا

الزهرىعنهروى،وغيرهمالدارىهندوأبا،الأسقعبنوواثلةمالكبنأنسسمع

وعطاءالرأىورييعةجريجوابنالغسانىويحيى،والأوزاعى،الطويلوحميد

الخراسانى.

(الاجدعبنمسروق(91

ثمصغيروهوشرقلأنه)مسروفا(سمى،عنهاللهرضىمسعودلابنتلميذوهو

.(الرحمنعبدبن)مسروقعمروسماه،وجد

مثله.عنيسأللاثقة:معينابنفيهوقال

،(ـها17)تالسدوسىدعامةبنقتادة(\")

جاءنىما:المسيببنسعيدعنهوقال،عنهاللهرضىمانكبنأنسعنروىوقد

منه.أحفظرأيتما:المزنىبكرأبووقال.قتادةمنأفضلعراقى

عليهوقرأ،حفظهإلاشيتايسمعولا،البصرةأهلأحفظهو:حنبلبنأحمدوقال

.العلماءمنوكانفحفظها،واحدةمرةجابرصحيفة

عليهموسىلاكتفىبشىءالعلممنيكتفىلوكان:قولهبالعلمشغفهعلىيدلومما

.(1)الزيادةطلبولكنه،عندهبماالسلام

4(ـه26")تالقرفىكعببنمحمد(111

بتفسيرعالوكان،الصحابةمنجماعةعنكثيرةرواياتصاحبحمزةأبووهو

يعظوهوعليهالمسجدهدم،تفسيرالقرآنفىعدةقواعدوله،عابذاصالخا،القرآن

ودذكرهم.الناس

كثير.لابن(9/513)والنهايةالبدابة(1)
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أسلم8بنزيد(21)

بالمديضة،والعلمللفتوىحلقةلهوكانت،عنهاللهرضىالخطاببنعمرمولىوهو

تفسيروله،وأضرابهممالكبنوأنس،الأكوعبنوسلمةعمربنالقهعبدعنوروى

ولدهأى،المحدثينمنوتكذيب،ضعفمحلوهوالرحمنعبدابنهعنهيرويهالقرآن

ضعيف.:البيهقىوقال.وا؟:الذهبىعنهفقال-الرحمنعبد

موضوعة،أحاديثأبيهعنروىأسلمبنزيدبنالرحمنعبد:عنهتيميةابنوقال

.(1)عليهفيهاالحملأنالصنعةأهلمنتأملهامنعلىيخفىلا

رفعمنروايتهفىذلككثرحتى،يعلملاوهو،الأخباريقلبكان:حبانابنوقال

.التركفاستحق،الموقوفوإسناد،المراسيل

موضوعة.أحاديثأبيهعنروى،نعيموأبو:الحاكموقال

موضوعة.أوإسرائيليةرواياتعدةكذتابهألصققدأسلمبنزيدأنيعنىماوهو

4(ـه031)تالهلالىمزاحمبنالضحاك(13)

لهيصحلمأنهغيرجليلتابعى،الخراسانى،محمدأبو:ويقال،أبوالقاسموهو

سنين،سبعجاورهأنهعنهروئقدكانوإن،عباسابنمنولاالصحابةمنسماع

وعكرمة،،مجاهدةأريعةعنالتفسيرخذوا:الثورىقال.التفسيرفىإماقاوكان

.والضحاك،جبيربنوسعيد

ثقة.هو:زرعةوأبومعينابنوقال،مأمون:حمدأوقال

أحذايشافهلم:وقالالثقاتفىحبانابنوذكره،القطانسعيدبنيحيىوضعفه

.(2)مهوفقدعباسابنلقىإنهقالومنالصحابةمن

سفيانكتفسير،الصحابةوأقوالأقوالهمبينتجمعتفاسيرألفتالتابعينطبقةوبعد

،الرزاقوعبد،هارونبنويزيد،الحجاجبنوشعبة،الجراحبنووكيع،عيينةابن

.والطبرى،راهويهوابن

التفاسيرهذهفسنتجاوزولذلك(كاملةشاتصلىلمالمدونةالتفاسيرهذهمعظمأنإلا

إلينا.صلتو،6تفسيرالقرآنفىعامةاتجاهاتعنالكلامإلى

والوسيلة.الوسلفىالجليلةالقاعدة:تيميةابن(1)

كثر.لابن(9/622)والنهايةالبداية(2)
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الكريم)تفسيرالقرآنفىمختلفةاتجاهات)ز(

ثورلمألتفسيرباا(11

قسمين:إلىالتابعينعصربعدالناسانقسم

والقياسوالاجتهادالرأىمنفأقفوا،السلفمنهجاتبعواالذينالحديثأهلالمحهول،

العقلى.

الرأىمنوالإكثار،العقلإعمالفىبالجرأةيتصفونالذينالرأىأهلوا!اتى،

.والقياس

الذى،التفسيرومنها،الإسلاميةالعلومكافةفىالغالبةالسمةهىهذهكانتوقد

التفسيراسميدلوكما،بالرأىوالتفسير،بالمأثورالتفسيراتجاهأصحابإلىأهلهانقسم

منتفسيرالقرآنجمععلىتفسيرهمفىاقتصرواقدأهلهفإنواتجاههمعناهعلىبالمأثور

الذىبإلرأىالتفسيرمقابلالتابعينأقوالأو،الصحابةأقوالأو،السنةأو،القرآن

وألفاظه.القرآنآياتفىالعقلىالنظرعلىأساسيةبصورةصحابهأاعتمد

السلفعنالتفسيريةتال!رملاجمعإلىاتجهواالذينهمبالمأثورالتفسيرفأصحاب

الاستنباطوكثرة،الأفكاروتوليد،المسائلتفريعكثرةوكرهواالرأىدائرةوضيقوا

)محافظ(اتجاهأصحاببأنهموصفهمنستطيعفإنناذلكوعلى،الآياتمنالعقلى

الناسليفهمهانزلتالقرآنآياتأنرأواالذينبالرأىالتفسيراتجاهلأصحاببالنسبة

لشروطمستوفينرامواماصوابهإلىعقولهمبهمتنتهىماكلبعقولهممنهاوشمتنبطوا

يتطلبهوما،البليغالتعبيرفىالعربوأساليب،النزولوأسباب،باللغةعلممنالتفسير

.-وضحناهاوأنسبق-شروطمنتفسيرالقرآن

العكسوليسبالمأثورمفسرهوبالرأىمفسركلأنهونوضحهأنينبغىماأنإلا

والمأثور،الروايةعلىيعتمدممابشىءتفسيرهفىيأخذأنبدلابالرأىالمفسرأنبمعنى

عليهأنكما،الآياتبعضفىوالتابعىهووقوله،النزولبسببإخبارالصحابىمثل

ماعلىالغلبةلهبالمأثورالتفسيرأنهذاومعنى،سنةأوقرآنمنالآيةيفسربماالاستشهاد

قائل:قالفإن:التفسيرفقالطرقاحسن:كثيرابنسماهحتى،التفاسيرمنسواه

التفسير؟طرقأحسنفما

مكانفىأحملفما،بالقرآنالقرآنيقسئرأنذلكفىالطرقأصغإن،()!اوجواب

للقرآنشارحةفإنهابالسنةفعليكذلكأعياكفإنآخر،موضعفىب!تطقدفإنه
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تعالى:اللهرحمهالشافعىإدرشنبنمحمداللهعبدأبوالإماح!قالقدبل،لهوموضحة

إفلقىقآ3أإنآ"ثو:تعالىاللهقال،القرآنمننفهمهممافهوطمغاللهرسولبهحكمماكل

،(1")النساء:هخصييقالإ؟إلمخآبيين!نؤآلأآلتةأكأفالفىيقآ"آقاكلبتتنقخ!أخهيآآئصتت

بمتريحنكرونإتيهؤؤاتخاتهؤتنلآقايلناسبت!تفثقألمفآإفلثؤآقتآؤآلزنيىيآقينت1؟إل:تعالىوقال

ؤغدكول!يهآخقفوأآلذىلهؤفجينبنآل!تمتظيلثأتزتا1لإؤقآ:تعالىوقال((44:)النحل

ومثلهالقرآنأوتيصتإنى"ألا:نجلأ!هاللهرسولقالولهذا،(64:)النحلح!طيؤمؤ!تقؤ!خةو

تتلىلاأنهاإلاالقرآنينزلكمابالوحىه!اخعليهتنرلأيضاوالسنةال!همئنةيعنى.(1)"ضقه

.القرآنيتلىكما

ضكلا!هالثهرسولقالكماالسنةفمنتجدهلمفإنمنهتفسيرالقرآنتطلبأنكوالغرض!

:قالتجد؟"لم"فإن:قال،اللهبكتاب:قال"؟تحكم"بتم:اليمنإلىبعثهحينلمعاذ

اللهرسولفضرب:قال.برأيىأجتهدقالتجد؟"لم"فإن:قال،ءلجيقاللهرسولبسنة

(2)"اللهرسوليرضىلماه!اضاللهرسولرسولوفقالذىدته"الحمد:وقالصدرهفىمج!له!ه

لمإذاوحينئذ،موضعهفىمقررهوكما،جيدبإسنادوالسننالمسندفىالحديثوهذا

أدرىفإنهم،الصحابةأقوالإلىذلكفىرجعناالسئنةفىولاالقرآنفىالتفسيرنجد

التامالفهممنلهمولما،بهااختضواالتىوالأحوالالقرائنمنشاهدوايمابذلك

الخلفاءالأربعةكالأئمةوكبراؤهمعبماؤهمسيمالاالصالحوالعمل،الصحيحوالعلم

ذكرهموسيأتى-عنهماللهرضىمسعودبناللهوعبدالمهديينالمهتدينوالأئمةالراشدين

رجعفقدالصحابةعنوجدناهولا،السنةفىولاالقرآنفىالتفسيرنجدلمفإذا.قريئا

وغيرهم.،وعطاء،وعكرمة،جبربنكمجاهد،التابعينأقوالإلىالأئمةمنكثير

فكيفحخةليستالفروعفىالتابعينأقوال:وغيرهالحجاجبنشعبةقولوأما

وهذا،خالفهمممنغيرهمعلىحجةتكونلاأنهايعنىالتفسير.فىحجةتكون

يكونفلااختلفوافإن،حجةكونهفىيرتابفلاالشىءعلىأجمعواإذاأما،صحيح

القرآنلغةإلىذلكفىويرتجع،بعدهممنعلىولابعضقولعلىحجةبعضهمقول

.(3)كلذفىالصحابةأقوالأوالعربلغةعمومأو،السنةأو

.الإيمانفى(4662)الترمذى:حسن(1)

الألبانى.وضعفه،الأحكامفى(6132)الترمذى:!جح(2)

السير.فى(1/61،17،91)كثيرابن(3)
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يصح،لمأمصغسواءبالمنقولالتفسيرأهلهمإذنبالمأثورالتفسيرأصحابإن

التفسيرفىوالرأىالعقللإعمالوكراهيةحرخاوجدواأنهمذلكيتواترلمأموتواتر

الجهودمنالرغموعلى.علمبغيرتعالىاللهعلىالقولبابفىذلكيدخللاحتى

معانىعنوأفصحوا،الرواياتفجمعوابالمأثورالتفسيرأصحاببهاقامالتىالضخمة

عليهاغلبكتبهمآنإلاسليمةعقديةشخصيةتكوينفىفعالبشكلوساهموا،الآيات

.والإسرائيلياتوالموضوعاتبالضعافحشوهاحينالضعفسمةالأحوالمنكثيرفى

أهمها:عدةلأسبابيعوروهذا

الحديث.أهلفعلكمايتشددواولمالروايةفىتساهلواأنهم(1)

عنتحيرأوتثبتغيرومن،إسنادبغيروآراءهمالصحابةأقوالنقلمنهمكثيراأن(2)

فنقلوابعدهممنجاءئم،بالضعيفوالصحيح،بالنابليختلطالحابلجعلممارواتها

يقبللاأصلآعندهفصاركتبوماقيلماالمستمعتلقفثمظنوحسنبتلقائيةعنهم

لاتجريبىقانونالاحتماليةأنإلا،الأحوالبعضفىالروايةصحتوربما،التشكيك

الشرعية.العلومفىيصلح

بثقلأحسأنهويبدو،العينرأىبعينيهالكارثةهذهحنبلبنأحمدالإمامرأىوقد

لانقطاعنظراالمغازى(،والتاريخ،التفسير:لهاأصللاعلوم)ثلاثة:فصاحالمهمة

السند.

الحديث.وضعلأسبابذكرناعندذكرناهاأخرىأسباتاذلكإلىأضف(3)

التفسيربالمأثورمعتركفىا!دثون.

دخلفقدللتفسيرفصلأأوكتائاأوبائاكتبهفىأفردقدالمحدثينمنكثيراولأن

فىيتشددواأنالطبيعىمنوكان،بدلوهمفيهوأدلوا،بالمأثورالتفسيرمعتركالمحدثون

اعتبروهحينالصحابىعلىالموقوفالأثرلقبولالقيودفوضعواالرواياتمنكثيرقبول

شرطين:علىولكنصط!لله!النبىإلىالمنسوبأى،المرفوعالحديثحكمفى

فيه4للرأىمجاللاممايكونأن،الاول

منمنكم"ما:قالأنهعنهاللهرضىمسعودابنعنالمباركابنرواهماذلكومثال

غركماآدمابنيا:يقولثم،البدرليلةبالقغرأحدكميخلوكمابهاللهسيخلوإلاأحد

ألمآدمابنيا؟المرسلينأجبتماذاآدمابنيا؟علمتفيماعملتماذاآدمابنيا؟بى
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"..أذنيكعلىرقيتاأكنألم؟لكيحللاماإلىبهماتنظروأنتعينكعلىرقيتاأكن

.(1)الحديث

مسعودبناللهعبديقولهأنيصحولا،فيهللرأىمجاللاالسابقالحديثهذاومثل

علىوغيرهالتفسيرفىفقبلسندهصغكما،"هصالنبىمنسماععنإلاعنهاللهرضى

المحدثين.شرط

آخركان:قالإذعنهمااللهرضىعباسبناللهعبدعنالبخارىرواهماأيضاومثله

.(2)الوكيلونعماللهحسبى:النارفىألقىحينإبراهيمقول

ممنأو،اطهسرئيلياتروايةالإكثارمنعنهغبىفممنالراوىيكونلاأن،الثانى

،الكتابأهلمناسلم

روىفقد،الصحابةعنلاالتابعينعنروواحينالمحدثونبهعملالشرطهذاأنإلا

سلامبناللهعبدعنوغيرهالبخارىوروى،الدارىتميمعن()الجستاسةخبرمسلم

عنه.اللهرضى

وهى:ألامحددةنتيجةإلىوصلناقدإننانقولأننستطيعوهنا

رينعلىكانواالذينحتى:(الإسرائيلياتروايةتهمةمنجميفاالصحابة)براءة

وأبى،الدارىوتميم(سلاموابن،عباسابنفإن،الإسلامقبلالنصرانيةأواليهودية

المحدثين،منكثيرعنهملأعرضبعضهمزعمكماإسرائيلياترواةكانولوهريرة

سيوفاكانواوالتعديلالجرحأهلخاصةالحديثأهلأنخاصةرواياتهمفىوتشككوا

نأأشدهووماهؤلاءمنأحدحالعليهميخفىيكنلمبل،التساهلتقبللابئارة

فييسيرالسكينكأنهفيهاويتحدثون،يعرفونهاكانوارجالآلهاالنهقئضعللأللحديث

؟قليقرأكأنهالحديثعللفييتحدثالبخارىرأيت:أحدهمقالحتى،طرىجبن

.(1:)الإخ!صليأقذآللةغؤ

؟الكتابأهلعنأخبارنقلوهامنالصحابةالىمنسوبهوفيماالقولفماإذن

ورواها،صحيحةأسانيدهاكانتوإن،السندمنقطعةأو،كذبأخبارإنها

القيامة،يومقبلللحياةالميتعودةاحتماليشبهللغايةضعيفاحتمالوهو،الصحابة

ثقة.وهواللهعدبنشرلكوفيهعجحوسندهوالرقائقالزهدفى(38)المباركابن:صحيح(1)

.(13)باب-التفسيرفى(4564)البخارى:صحيح(2)
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ةخؤ.المعصومإلاويردمنهيؤخذفالكلالخبرهذاردإلاعلينافما

:قالحيثلمضمارهذافىهامةنقطةإلى(1)شهبةأبوأشارالعلامةوقد

اليها،السنديصحقدالاسرائيلياتبعضء

الإسرائيليةالرواياتهذهتكونأناحتمالمنذكرتماأما:يقولقائلأولعل

فىالتىالرواياتفىيتجهإنمافهووالتابعينالصحابةبعضعلىموضوعة،مختلقة

بينيخلط،الحفظسئأو،بالكذبمتهمأو،وضاعأو،مجهولأوضعيفسندها

الحفاظبعضعليهاحكمالرواياتهذهبعضولكن،ذلكنحوأو،يميزولاالروايات

!فيها؟تقولفصاذا...السندصحيحةبأنهاالحديث

وبين،السندثابتةأوالسندحسنةأوالسندصحيحةكونهابينمنافاةلاأنه4وابحواب

صحيحةفهىوأكاذيبهم،وخرافاتهمإسرائيلبنىعنالمرويةالإسرائيلياتمنكونها

بالواسطة،ولابالذاتلا،ه!-النبىعنمتلقاةليستولكنهارواهامنإلىالسند

وكونها،شىءعنهرويتمنإلىفثبوتهاأسلمواالذينالكضابأهلعنمتلقاةولكنها

آخر.شىءخرافةأو،باطلةأونفسهافىمكذوبة

بعضهمزؤرإذاإلا،ظهرالإنسانفىالذيلندرةالوجودنادرسندهاوصحةآقلت

إذاإلاالمحدثيدىبينمنالمكذوبةالرواياتترأنومحال،دلسأوالرواياتمنرواية

الجرحرجالمنمنيفاسذاإنثم،الزهدعليهمغلبممنأو،عابذاأو،الحفظسيئكان

.بالمرصادلهايقفونوالتعديل

التفسيربالماثورفىوالتابعينالصحابةعنالاسرائيلياتأشهررواة.

فى-الأولىمنكانأسماءبعدةتمتلئبالمأثورالتفسيركتبأنبالذكرجديرهوومما

فيهموذكروا،جرحوهموالتعديلالجرحعلماءلأننظرأعنهاالروايةوتركنبذها،نظرنا

عصورفىللتفسيرتصدىثم،تساهلاوالمؤرخوالمفسر،تشددالمحدثأنإلا،مقالأ

ولا،التفسيرفىلهمباعلاالذينالقصاصأو،المؤرخينأو،اللغويينبعضمتأخرة

المضمار.هذافىالمجروحينأشهرومن،والرواةبالروايةلهمعلم

شديد.بتصرت96صرالموضوعاتفيلياتالإسز(1)
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)(ـه402)لطالكلبىالسانببنمحمد(1،

حتىخرقأنهحتى-التشيع-بالرفضزمى،بالكذبمتهمأنهأوصافهمنوحسبك

يمت،لمعلئاإنيقولونالذينأولئكمنسبئئا)2(الكلبىكان:حبانابنوقال،(1)تام

أمير:قالواسحابةرأواوإن،جوزاملئتكماعدلآويملؤها،الدنياإلىراجعوانه

.(3)اهيفالمؤمنين

روايةمنليس)إنه:عنهرواهخبوعلىمعقئاقالكثيرأعنهروىالذىالطبرىوحتى

.(4)(بنقلهالاحتجاجيجوزمن

يحدثأحذاأنظننتما4ونسبسمرصابكان)إنما:أحمدالإمامعنهوقال

.عنه!

.(الحديث)متروك:الدارقطنىوقال

التفسيرأهلعنهروىذلكومع،خبيث،رافضى،متروك،كذابفهووبالجملة

الكارثة.كانتهناومن،الأحوالمعظمفىتعليقأوتحقيقدونكثيرابالمأثور

،(ـه051أتالمكىجريجابن(21

الذى،الحجازإمام،المكىالرومىجريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدالوليدأبووهو

فىالكتبصنفمن)أول:وقيل،بالحجاز(الكتبألفمنأول)كانإنهعفقيل

.(الإسلام

وجمعالتفسير(وحروفالآثار)فىسماهكتائالهأنه()بروكلمانالمستشرقذكروقد

.(5)عباسابنأصحابعنرواياتفيه

مقالأ:فيهللعلماءأنإلا،حافظا،نفسهفىثقةكان(جريج)ابنأنورغم

.(ليليحاطبجريجابن)كان:أنسبنمالكالإمامقالفقد

.غثاء(صاحبجريجأبنزكان:زريعبنيزيدوقال

.لبخارى(1/101)البهيراتاريخ(479صالتقرلب(1)

نرقةحولهرجمعفملهاوقدالقةالهقاعأرادولكنهفعلوماأسحأنهالزاعمالسوداءابن1)جهودى،سبأبناللهعبدإلىنسبة(2)

عنهما.اللهرضومداولةعلىحربفىوتسببوا،عنهاللهرضىعئمانقتهلواحتىاللهشلعنللصد

.(201-01/101)السير(3)

.(1/76)الطبرى(4")

.لبروكلصان(352-3/135)العربىالأربتارلخ(5)
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العلم.بحورمنكان:فقالالذهبىووثقه

،فلانوقال،فلانقال:جريجابنقال)إذا:فقال،أحمدالإمامفيهوتوسط

.(بهفحسبكوسمعت،أخبرنى:قالوإذابمناكير،جاءوأخبرث

منه،يسمعولم،عباسابنيلقلمجريجابنأنالبحثهذافىكثيرايهمناماأنإلا

الضعيفة،الرواياتعنالابتعادبهالأحرىوكان،الطرقمنبطريقذلكثبتولا

نشرفىيساهملاحتىنيةبحسنولوالتفسيركتبفىرسهاالتىوالموضوعة

عنهم.اللهرضىالكرامالصحابةعنالأحادش!ضعافأو،والموضوعاتالإسرائيليات

الصغيرىدن!ملا(3)

ابنعنهقال.الحدشمامتروكوهو،الكوفىمروانبنمحمدالرحمنعبدأبووهو

.(9)بحاليبهالاحتجاجيحلولا-اعتبازاإلا-عنهالحديثماكتمبيحللا:حبان

الطرقأوهىهىعباسابنعنالكلبىعنطريقهبل،الكذبسلسلةأفرادأحدوهو

)إن:السيوطىذكركماعنهمااللهرضىعباسابنعنالروايةسلاسلفىالأكذبوهى

،عباسابنعنصالحأبىعنالكلبىطريقهىالتفسيرفىعباسابنعنالطرقأوهى

.(3)(الكذبسلسلةفهىالصغيرال!مئدىمروانبنمحمدروايةذلكإلىانضمفإذا

كين،المتروأحد،الكوفىمروانبنمحمدفهو،الصغيرالسئدى)أما:الذهبىوقال

.(3)(وكيعزمنفىكان

وأباطيلأكاذيبإلاهىماعباسابنإلىالمنسوبةالتفاسيرمنكثيراأنهذاومعنى

.سلطانمنبهاالقهأنزلمامفتراة

((!1ههأتالبلخىسليمانبنمقاتل(41

الله.قاتلهمقاتل:الشافعىقال

ثقة.لوكانتفسيرهأحسنما:المباركابنوقال

مشبه.ومقاتل،معطلجهم:خبيثانرأيانالمشرقمنأتانا:حنيفةأبووقال

،للمقى(62/293)لالكماوتهذب،الجوزىبنلا(3/89)والمتروكهيئالضعفاء(1)

لل!يوطى.(2/322)الإتقان(2)

للنعبى.(5/265)الشر(3)
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العزيزالقرآنعلموالنصارىاليهودعنيأخذكانسليمانبنمقاتل:حاتمأبووقال

فىذلكمعيكذبوكان،بانحلوقينالربيشبهمشبقاوكان،كتبهميوافقالذى

.(؟)الحديث

افترواالذينوالوضاعينالكذابينمه%4ريمواحدعلىعثرنافلقد،القصيدبيتوهذا

ومع،ومكذوبةباطلةروايات!ضكلؤلأبأئصحابة،وبهتاتاكذتاط!قيورسولهاللهعلى

عنهم.النقلمنالضفسيرأهلبعضيتورعلمذلك

،(ـه271الكبير)تالشدى(5)

نفسه،فىصدوقوهو،ا"لأعورالكوفىكريمةأبىبنالرحمنعبدبنإسماعيلوهو

أمامدبمرحتى،للرواياتخلطهذلكسببوكان،القرآنجمعحينوخسرخابولكنه

أعطىقدإسماعيلإن:فقال.علممنحطاأعطىقدالسدىإسماعيلأنيوفاالشعبى

.بالقرآنالجهلمنحنها

الثقاترواياتلخلطهتضعيفهعلىالجمهورأنإلا،حنبلبنأحمدوثقهوقد

رضىمالكبنأنسإلارأىمافإنه،يراهمأندونالصحابةعنروىولأنه،بالضعفاء

الصغير.الممئدىوبين،بينهيخلطماوكثيرأ،عنهالله

:هؤلاءإلىويضاف

حاله.سبقوقدأسلمبنزيدبنالرحمنعبد(6)

يلقلمالذىالضحاكعنوروى.عنهوروىعباسابنيلقلموجويبرالذى(71

أيضا.عباسابن

وهوالمصرىلهيعةبنالثهعبدعنوروىمصرسكنوقدديناربنوعطاء(8)

ضعيف.

الصحابة،عنالإسرائيلياتلروايةبالنسبةالرؤياتوضحكثيرة&،!مظهرتوبذلك

منأو،عنهروىالذىالمجروحالتابعىفىهىبل،إذنأغحهحابىفىتكنلمفالعلة

التىالأسبابمنوغيرهاسياسيةوعصبياتمذهبيةميوللهمطبقاتمنالتابعينخلف

بهم.الرواياتوإلصاقالصحابةعلىوالتقولالكذبإلىهؤلاءدعت

لللمبى.(328الير)6/(1)
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التفسيربالمأثوركتبأهم.

،(ـه031)تجريرالطبرىلابن.القرآنلو!أتفىالبيانجامع(1)

سبقته،أخرىكتئاأنغير،التفاسيرمنإليناوصلماأقدميمثلمطبوعأولوهذا

وقدهـ(52.)تالأفريقىالبصرىالتميمىسلامبنيحيىوتفسير،جريجابنكتفسير

مطبوعهوعماالحديثبشرطأنفسناقيدناأنناإلا،العربىالمغربببلادالتفسيرهذاطبع

بالفعل.أيديناوبين

رجلفهو،الفقيه،المفسر،المحدث،المؤرخ:بأنهالتاريخكتبفىيرفوالطبرى

.الكبيرةالعلومهذهفىرائذاإمافاكان،ملحمة

حتى،وصلناماأمثالعشرةفىيخرجهأنيعتزمكانأنهإلاتفسيرهضخامةورغم

نفسهحدثقدكان:قالكمافإنه:جعفرأباالقه)رحم:اللهرحمهشاكرالعلامةقال

سنينثلاث،نواهماعلىالعونوسأله،عملهفىاللهواستخار،صبىوهوالتفسيربهذا

لأصحابه:قالتفسيرهيملىأنأرادلماثم،وتعالىسبحانهاللهفأعانه،يعملهأنقبل

هذا:فقالوا.ورقةألفثلاثون:فقال؟قدرهيكونكم:قالوا؟القرآنلتفسيرأتنشطون

.(1)(ورقةآلافثلاثةفىلهمفاختصره!تمامهقبلالأعمارفيهتفنىمما

:كثيرأوتفسيرهجريرابنعلىالعلماءأثنىوقد

أديمعلىأعلموما،آخرهإلىأولهمنالطبرىتفسيرفىنظرتقد:خزيمةابنفقال

.(3جريمابنمحمدمنأعلمالأرض

جريرابنتفسيركتابلهيحصلحتىالصينإلىرجلسافرالو:الإسفرايينىوقال

.كثيرا()3(ذلكيكنلم

،والإجماعالفقهفىإمافا،التفسيرفىرأشاحافظا،صادفاثقة)كان:الذهبىوقال

.(4)(كلذوغيرواللغةبالقراءاتعارفاالناسوأيامالتاريخفىعلأمة،والاختلاف

ومنها:المنهجيةالسماتببعضمتسغاتفسيرهكانوقد

تفصلها.أوتخصصهاأو،الأخرىتفسرالآيةتأتىحيث،بالقرآنالقرآنتفسير(1)

.الأولالجزءمن-17صتفسيرالطبرىمنالمحققمقدمة(1)

.4صالطبرىتارلخمقدمة(2)

الحنبلى.العمادلابن(2/062)الذهبشذرات(3)

.(41/271)الشر(4)
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وهى:هناأخرىملامحعدةظهرتوقدوالمأثوربالسنةالتفسير(2)

للأسانيد.حذفأوتدليسدونبأمانةالرواةذكرفقدالإسناددقة)أ(

أصولها.إلىالمعانىرذحيثاللغويةمعارفهاستغلال()ب

والسقيم.منهالصحيح،النبوىبالحديثالاستشهاد(%)

بالشعر.الاستشهاد)د(

.القراءاتتسجيل)هـ(

.بالإعرابالاهتمام)و(

الفقهية.والاراءالقضايامناقشة)ز(

ومنها:تفسيرهعلىبعفالمآخذللعلماءأنغير

والموضوعة.،والمنكرة،والمكذوبة!والضعيفة،الواهيةالرواياتكثرة)أ(

وأتعقيبدونوأوهامخرافاتبأنهاتوصفوالتى،الإسرائيليةالرواياتكثرة()ب

؟بالرجالعالممحدثأنهمعيعقبلملماذاأدرىولا،تمحيص

الإطالة؟مخافة،لغيرهالمهمةتركهل

حلقاتحضورعلىليجبرهم،لهمفيوضحيسألونهثمالناسليقرأيكتبكانأم

العلم؟

عنهم؟روىبمنالظنأحسنأنهأم

فىقدحمامنهاأدنخاصةوالموضوعاتالإسرائيلياتبنقلمدانالأحوالكلفىإنه

طريقةعلىجحش(بنت)فلنبب!طحروالشبىزواجقصةروىحينالأنبياءعصمة

الكتابأهلمسلمةعننقلممابهالأنبياءوصفيصحلاماونقل،والكذابينالوضاعين

.وزوزاكذئابهمألصقأو

استبدللوضرهوما،الإسرائيلياتترديدعنأغناهكانما-اللهيرحمه-الرجلإن

عنه.سهاالذىالتمحيصأوالحقائقمنبقليلنقلهاالتىالأباطيلمنكثيرا

معينبنيحيىلكلمةمكرزاإلاهناأجدنىولا،بحقرائغاتفسيرهيبقىذلكومع

فىرحالهمحالوايكونواقدرجاليفىنطعن)إنا:قاليومالمتقنالثبتالثقةالمحدث

.(الجنة
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،(ـه373أتالسمرقندىالليثلانجىبحرالعلوم(2)

.والموضوعاتبالإسرائيلياتمملوءكتابوهو

التتهمافعىالبغوىالفراءمسعودبنا!حسينمحمكلانجىالتنزيلمعال!ا(3)

،(ـه51.)ت

بتفسيرشبيهوتفسيره،والضعيفالصحيحكتابهدفتىبينجمع،مفسرمحدثوهو

،الإسرائيلياتنقلمنفيهأقلبالمأثور،التفسيرطريقةعلىالقرآنفسرحيثالطبرى

تفسيره)والبغوى:تفسيرهعنتيميةابنقال،الأسانيدمعظمبلأسانيدعدةحذفكما

.(1)(المبتدعةوالآراءالموضوعةالأحاديثعنتفسيرهصانلكنالثعلبىمنمختصر

عدةجاءتإذا(الموضوعةالأحاديثمنتفسيرهفى)أقل:يقالأنوالأحرى

.غيرهمنأقلفيهموضوعات

كغيرهتساهلالتفسيرفىكتبحينلكنه،ممتازطرازمنمحدثالبغوىأنوالعجيب

الآفة.هىوهذه،الأحوالمعظمفىنقدأوتمحيصدونونقل،التفسيرأهلمن

الثعلبىإبراهيمبنأحمدإسحاقلابىتفسيرالقرآنعنوالبيانالكشف(4)

8(ـه427)تالنيسابورى

.الاتجاهاتمنغيرهاعنبالمأثورالتفسيركفةفيهرجحتكتابوهو

منالتفسيرعنهميروىمنإلىأسانيده:الكتابأولفىذكر:الذهبىالشيخقال

مصنفاتإلىأسانيدهذكركما،الكتابأثناءذكرهاعنبذلكواكتفى،السلفعلماء

.(2)والقراءاتوالمشكل،الغريبوكتب،عصرهأهل

لهوليس،الحديثفىالبضاعةقليلرجلأكانالثعلبىأنلناويظهر:ليقولعادثم

منيرويهمابعضط!قيمغاللهرسولإلىينسبكانما!الا،درايةولامعرفةبعلله

عرضتلووالتى،بوضعهاالعلماءصرخالتىالموضوعاتمنشاكلهاوماالإسرائيليات

كثيرةمثلالثعلبىتفسيروفى،وفسادهازيفهالظهرالروايةنقدفىالقومقواعدعلى

.(3)الشرعويكذبها،العقليحيلهاالتىالإسرائيلياترواياتفىوتساهله،إسرافهعلى

ودين،خيرفيهكاننفسهفىهو)والثعلبى:فقالنقدهإلىالإسلامشيخسبقوقد

يمية.لابن-32صالضفشرأ!ولفىمقدمة(1)

.(1/922)والمفسرونالتفشر(2)

.2هصوالحديثالمفشرفىالإسرانييات(3)
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.(1)(وموضوع،وضعيف،صحيحمنالتفسيركتبفىوجدماينقلليلحاطبوكان

"تجبكلهاللهرسولإلىالحديثنسبةمنيتورعونلاكانواالعلماءمنكثيراأنوالعجب

!؟الخللهذاحدثسببلأىأدرىوما،والبغوى،والغزالى،الثعلبىفعلكما

كتبالتىاللحظةهذهحتىالمأساةهذهنحيازلنافما،بالدراسةجديرةظاهرةإنها

تهتزوعلماء،جهوريةوأصوات،مجورةوطيالس،مكورةعمائمترى،البحثفيها

أنهرغمصولثاللهرسولإلىالحديثينسببهإذاثم،بالعلملهميشهدالمنابرتحتهممن

بحدوثحدثتالتىالطفرةهذهبعدخاصة،والتحرىالتثبتوالأحرى.()موضوع

ماأنهإلا،الأحاديثوتخريجالكتببتحقيقالناشرينواهتمام(الإسلاميةالصحوة

.غفرافاللهم..يجاردهالذىهواهللبعضزال

4(ـه564،تالأتدلسىعطيةالعزيزلابنتفسيرالكتابالوجيزفىا!حرر(51

عنه.الحديثسبقوقد

((ـه975)تابحوزىالتفسيرلابنعلمالمسيرفىزاد(6)

،الأعيانمنالتفسيرفىكانلكفمشاركةعلمكلفىوله..):عنهالذهبىقال

السجعوأما،كاففقهولديه،المتوسعينمنالتاريخوفى،الحفاظمنالحديثوفى

.(2)(قويةملكةفيهفلهالوعظى

فخفىوقعأنهغير،جيذاترتيبئاويرتبها،الأسانيدبحذفالسلفأقواليذكروهو

منعددنقلعنيتورعلمكما،والوضاعينوالضعفاء،،المتروكينعنالنقل

.والموضوعاتالإسرائيليات

،(ـه774)تكثيرالدمشقىبنالدينلعمادالعظيمتفسيرالقرآن(7)

منها:،أسبابعدةإلىتفسيرهأهميةوتعود

الهجرىالثامنالقرنخلالوماتعاشفقد،تفسيرهفيهاكتبالتىالفمرةتأخر)أ(

وأتفسيراثلاثينمنيقربماعلىحصلفقد،بينهاوتنوغاالمصادرفىكثرةأعطاهمما

ثرا*اذلكفأعطاه،السئنةكتبمنكتائاالسبعينعلىيربومايديهتحتوقعكما،يزيد

الملل.إلىبقارئهيفضىمعلوماتىتضخمأوتخمةدونواسفا

ذلكأعطاهفقد،الحافظينالمحدثينأحدكثيرابنكونفىالثانيةالأهميةوتبرز()ب

.31صالفشراعولفىمقدمة(؟)

.ىب!نلل(4/4713)الحفاظتدكرة(2)
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للسند.اختصارأوحذفدونبأسانيدهاالواحدةللروايةمتعددةطرقذكرعلىقدرة

صحيحها.منسقيمهايوضحكانللروايةعرضهوأثناء(%)

تحذيرامنهاويحذر،ضعفهاإلىيشيركانأنهغير،إسرائيلياتعدةروىأنهإلا)د(

أكبرالأثرلتفسيرهكانوقد!التحقيقأوالتنبيهعنغفلالتىالمواطنبعضفىإلاشديذا

الإسرائيلياتنقدفىكتبمنجصيعأنلأزعمإنىبل،ونقدهاالإسرائيلياتمعرفةفى

مدرسةوحدهمنهمكلكانعلماءيدعلىتتلمذالذى-اللهرحمه-كثيرابنعلىعيال

ابنشخصيةانكما،الزملكانىوابن،تيميةوابن(المزىكالحافظالأرضعلىتسير

لهمعداءهأعلنحيثوالخرافاتالبدعأهلعلىبالشدةتتميزكانتنفسهكثير

لهم.الكاملةكراهيتهعنوكشف،صراحة

قوى،التفسيريةالحاسةقوىكانفقد،كثيراكانكثيرلابنتعالىاللهتوفيقأنولبقى

كتابهصارحتىوالكثيرالكثيرمنهاعليهتعالىالقهأفاضالتىالموهبةبفنتمتع،الحفظ

الناسبدأفبه،العلمفىمقتصدأولمجتهدإسلاميةمكتبةمنهتخلولاالتفسيرفىعمدة

.انتهواوبه،توسطواوبه،التفسيريقرءون

4(ـه119)تالسيوطىالدين!لالالتفسيربالمأثوررالمنثورفىالد(8)

وعلومها،الشريعةفنونفىالتأليفكثير،المعرفةواسعاللهرحمهالسيوطىوكان

هافامصدزاكتبهزالتولا،التفسيروفى(القرآنعلوموفى،النزولأسبابفىكتب

بالمأثورتفسيراالمنثور()الذرتفسيرهجاءوقد،القرآنعلومفىوباحثدارسلكل

فقط.التفسيريةالرواياتذكروإنمالغويةأوفقهيةآراءيذكرفلم()فقط

منعربيةطبعةكتابهجاءحتىوالموضوعاتالإسرائيلياتذكرفىأسرفأنهإلا

يكتبالرجلكانوقد،الصحيحمنفيهماعلىبالموضوعاتتمتلئوصحيفة،التوراة

منالحديثصحيحيبينفلمالراوى(على)والعهدةطريقةعلىوالإسنادالحديث

تفسيرهعلىاعتمدناقدأنناوستجد،كتابهفىالبلاءفكثر،عموفادرجتهأو،سقيمه

الغابرةوللأعمللأنبياءالقصصىالمجالفىخاصةوتوضحيهاالإسرائيلياتإبرازفىكثيرا

.(للإسرائيليات)الجامعلأسماهأحسنولو،عموفا

!مشكلاتعدةفىتسببالذىكتابهفىالعيبرأيناماقدرالرجلفىعبناماوتالته

بهالجاهلأما،السقيممنالصحيحفيعرفبهالعالمأوالمتخصصإليهيحتاجفالسند

:العوامأحدقالحتى،صحيحفالحديثالإسنادذكرطالماأنهعدةأحوالفىيظنفإنه
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السيوطى؟علىلتعدلواأنتمومن

فكيف،والضعفاء،الكذببسلاسلوتامكاملعلمعلىكانالسيوطىأنوالغريب

الحديث؟علىالحكمفاته

نأالرجلتصورفىكانهلندرىلاوإنما،غيرهأوالسيوطىفىنشكلاونحن

يجرحأنيشأفلمزمانهآخرالعبادةعليهغلبتأمكتابتها؟بعدفيماالرواياتيمحص

،الإسرائيلياتنقلفىكغيرهمدانالرجلالأحوالكلوفى؟لغيرهالمهمةوتركأحذا

وهو،عباسابنإلىكذئاالتفسيركتابالمنثورالدربهامشطبعحينماالمأساةزادتوقد

.(المقياستنوير)

إلىتعو!بالمآثورالتفسيركتبفىوالباطلةالإسرائيليةالرواياتكثرةفإنهذاوعلىء

:الاتجاههذاكتبوأهملأشهرعرضضاخلالمنالأسبابهذه

فعلكماالمذكورةالروايةفىوالتدقيقالتمحيصأو،التحقيقعنالمفسرسكوت(1)

والسيوطى.الطبرى

الحديث،بعللمعرفتهوعدم،الرجالوعلم،الروايةبطرقالمفسرجهل(2)

الثعلبى.فعلكماالحديثفىبضاعتهقلةوبالجملة

وهىالروايالتطرقاستقصاءوعدم،والزنارقة،والضعفاءالمتروكينعنالرواية(3)

.-اللهرحمه-كثيرابنمنهاتخلصآفة

أوضعفهمكذبهمالذينالمجروحينبعضعنالنقلفىبالمأثورالمفسرينتساهل(4)

.المحدثون

عمرهفواتقبلتفسيرهوتحبير،كتابهبملأالمفسرانشغال،وذاكهذاإلىأضف(5)

سوئا.يسيراأنالأفضلوكان،التدوينمرحلةعنالتحقيقمرحلةفتأخرت

(ىلرأبالتفسيرا(2)

المستوفى،ومقرراتهاالشريعةنطاقفىالداخلالرأى:بهالمقصودهناوالرأى

بعضفىمطلوببل،مباحفهو،الهوىعنصاحبهفيهيصدرلاالذىلشروطه

ميولعنفيهيتجردلاالذىهوبرأيهصاحبهيقولالذىالمذمومالرأىأماالأحوال

عنه.ومنهىبل،مقيولغيرمردودمذمومرأىفإنهوأهواء

اتجافايمثلونماقدرمدرسةيمثلونلاالتفسيرفىالرأىأهلأنذكرتأنسبقوقد
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بأسبابعلمعلىيكونأنبدلابالرأىمفسركلحيثالمأثورعلىالرأىيغلب

اتجاهعاشوهكذا،بالسنةإلاتعرفلاأموروهىوالفقه،واللغة،والسنة،النزول

نمطعناتجاهكلعبرحيث،بالرأىالتفسيراتجاهمعجنبإلىجنتابالمأثورالتفسير

الآخر.عنقليلأيختلفللتفكير

.(الاتباعأو)المحافظةإلىيميلونبالمأثورالتفسيرفأهل

نأعلىالعقلقدرةفىوالثقة،الابتكارفى)الرغبةإلىيميلونبالرأىالتفسيروأهل

وجديد(.صحيحبنظرينفرد

،لرأىالتمفسيربافىوالتابعينالصحابةرأى.

أخذوقدإلامفسرمن)ماأنهالتفسيركتبمعظمفىتخالفلارأينهاالتىالقاعدةإن

جديدةلتفاسيرتقديمهفىيكنلمإنالخاصالنظرالعقلىمنوشىءالروايةمنبشىء

لصحةتوثيقهأو،رواياتمنيرويهلمااختيارهفىفهووتأملهالخاصةنظرتهنتاجمن

.والرأىالجهدمننوعكلهوهذا،تأويلهالصحةوتوجيههنسبتها

طرو،النبىمنسماعأو،سابقعلمبغيربرأيهمالقولوالتابعونالصحابةذئموانما

ومنها:بالرأىالشفسيرذمفىآثارعدةوردتوقد

فىقال"من:قالأنه!رالنبىإلىيرفعهعنهماالثهرضىعباسابنحديث(1)

.النار")1(منمقعدهفليتبوأيعلملابماأوبرأيهالقرآن

أبىابنرواهوكذا،عباسابنعلىموقوفاالسابقالحديثكثيرابنروىوقد(2)

صحيخا.يبقىالمعنىأنإلاالسندهذاالعلماءبعضضعفوإن،موقوفاشيبة

فيها،لقالبعضكمعنهاسئللوآيةعنسئلعباسابنأنمليكةأبىابنوعن(3)

.فيها)2(يقولأنفأبى

عليكأحرج:فقالالقرآنمنآيةعنفسألهاللهعبدبنخندبإلىرجلوجاء(4)

تجالسنى.:قالأو،عنىقمتماإلامسلضاكنتإن

،القرآنعنتسألنىلا:فقال،القرآنمنآيةعنالمسيببنسعيدرجلوسأل(5)

عكرمة.بهيقصد،شىءمنهعليهيخفىلاأنهيزعممنوسل

شيبةأبىابنورواهضعاثأنهاغيرمخسنهشواهدوله(1)-بابالعسيرفى(1952-0529)الرمذى:بشواهدهحسن(1)

وقفه.والأصحموقوفاصحيحبسند

صحيح.إسناد،:وقال(1/02)تفشرهمقدمةفىكثيرابى:الإسناد!جح(2)
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فىالقولليعظمونوإنهم،المدينةفقهاءأدركت:عمربناللهعبدوقال(6)

ونافع.،المسيببنوسعيد،محمدبنوالقاسم،اللهعبدبنسالممنهم:التفسير

.(()قطاللهكتابمنآيةيتأوللمأباهأنعروةبنهشاموروى(7)

تماقا؟بالرأىالتفسيرعنالتوقفالآثارهذهتعنىهلولكن

بغيرالقرآنيفسرأنفىهذافىشددوا-السلفأى-إنهم:فيقولهذاالترمذىيفسر

،القرآنفسرواأنهمالعلمأهلمنوغيرهماوقتادةمجاهدعنروىالذىوأماعلم

.(2)أنفسهمقبلمنأوعلمبغيرفسروهأوالقرآنفىقالواأنهمبهمالظنفليس

به،أمرماغيروشملك،بهلهلاعلمماصاحبهيتكلفأن:هوإذنالمذمومفالرأى

فكان،بابهمنالأمريأتلملأنه،أخطأقدلكانالأمرنفسفىالمعنىأصابأنهفلو

الأمر.نفسفىالصوابحكمهوافقوإنالنارفىفهوجهلعلىالناسبينحكمكمن

علم،بغيرالكلاممنيتحرجونكانواآنفاالمذكورةالآثارفىوالتابعينالصحابةإن

والاكاذيب،4الموضوعاتفخفىوالسقوطالتعالمإلىبصاحبهيفضىالذىوهوالرأى

باطيل.لأوا

عنكثيراالتفسيرجاءولهذا،عليهحرجفلاوشرغالغةعلمبهلهبماتكلمإنأما

بهلهمليسماأما،علمبهلهمفيماتكلموالأنهمالصحابةقبلهمومنالتابعينطبقات

عدةبهاالمفتتحالقرآنأحرفأو،الآياتمنالمتشابهمجالفىخاصةعنهفسكتواعلم

وغيرها.!طمنتو(،!حو(،!!او(سور

بالرأىللمفسرينبغىالتىالأساسيةالقواعدبعضوالسيوطىالزركشىوضعوقد

قواعد:أريعوهىانحرفدونعليهاالسير

.والموضوعالضعيفعنالتحرزمعخيىاللهرسولعنالنقل،الاولى

وخضه،مطلفاالمرفوعحكمفىإنه:قيلفقد،الصحابىبقولالأخذالتات!ه(

فيه.للرأىمجاللامماونحوهاالنزولبأسباببعضهم

منالكميرعليهيدلماإلاالآياتصرفعنالاحترازمعاللغةبمطلقالأخذ،الثالثة

.العربكلام

ماهوالرابعالنوعوهذا،الشرعقانونعليهويدلالكلاميقتضيهبماالأخذ،الرابعة

.ينزفلابحر:عنهقيلالدىالقليربنعروةهووأبوه.صحيحةآئار:وقال(1/02.12)كثيرابنتفسير(1)

.(1)بابالتفشرفى(2952)حدتعقبالقرمذىسةت(2)
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.(1)"التأويلوعلصه،الدينفىفقهه"اللهم:قولهفىعباسلابنك!جرالنبىبهدعا

فيماعليهامعتمذاالمآخذهذهعندالوقوفملتزفا-باجتهادأى،برأيهالقرآنفسترفمن

وأ،الجائزالتفسيريسمىبأنخليفاجائراسائغاتفسيرهكاناللهكتابمعانىمنيرى

تفسيرهكان،عليهامعتمدغيرالقرآنوفسرالأصولهذهعنحادومن،المحمودالتفسير

.(2)المذمومالتفسيرأو(غيرالجائزالتفسيريسمىبأنخليفا،مرذولأمذموفاساقطا

(التفسيربالرأىكتبعلىالمآخذبعض.

فإن(سيئاتهمنأكثرالأحوالمعظمفىبالرأىالتفسيرحسناتكانتلقد(1)

إيرادعنمنشغلينوغيرهاواللغوية،الفقهيةالآراءتقصىإلىالتفتواأصحابه

أنهمعلى،بالمأثورالتفسيراتجاهأصحابفعلكصاكثيراالموضوعاتأوالإسرائيليات

الأسانيدفروواوتطيلهاكتبهمستملأأنهارأواالتىالأسانيد()حذففخفىوقعوا

منكثيراأقلالموضوعاتهذهكونمنالرغموعلى،عمدغيرمنالموضوعةأوالباطلة

وموضوعاتإسرائيلياتالنهايةفىتبقىأنهاإلا،بالمأثورالتفسيركتبفىالواردة

ورجاله.بالإسنادلهمدرايةلاممنأو،منهاالعوامعلىيخشى

وأالباحثعلىثقلآالمهمةفتزراد،محذوفالسندأننجدحينماهناالخطورةوتزداد

قاتلهاالإسرائيلياتإنها،أقلبشكلكانتوإن،هىهىالمشكلةوتبقى،نفسهالدارس

النه.

دونفتساهل،والرواةبالروايةجهلعلىكانعدةأحوالفىبالرأىالمفسرإن(2)

بعضلنقدتعرضكانوإن،بهاالمستشهدالموضوعةالأحاديثفكثرت،قصد

السابقة.والأمالأنبياءقصصعنحديثهطىفىالإسرائيليات

آخرأمرإلىواتجهالتفسيرالمفسرنسىوربما،الآراءتقصىفىالإسهابجاءتم(3)

علىضررلاأنهبهالمقطوعومن،شىءأىعنشىءكللتبيانمحاولةفى،تمافا

عليهم،-المتشابهةخاصة-الآياتمعانىبعضخفاءمندنياهمأودينهمفىالمسلمين

بها.يتصلوماالعقيدةمجالهالأن،فهمهاعلىيتوقفتشريعىأوتكليفىعمللالأنه

الإنسانيجعلقدالذىبريقهوللاجتهاد،وللرأىللتفكير،أنفيهشكلاومما

)اللهم:الصحابةفجائلنى(4772)ومح،العلمفى(75)البخارىروايةوفى،المشدفى(1/662)أحمد:حسن(1)

.(الكتابعلعه

القفشر.كتبفىوالموضوعاتالإسرائيهلياتعقنر،أبوسعدالثيح/عننقلأ(2)
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يجبالتىالحقيقةولكن،معانيهعنوالكشفشىءكلاستقصاءمحاولةفىيتصادى

العقللأن،عندهاالتوقفيجبحدودلهامحدودةبشريةقوةالعقلأنعندهاالوقوف

فىخلقتالتىالكثيرةالقدراتمنقدرةعنالنهايةفىيزيدلاأنهإلافضيلتهعظيممع

فىسيدركحولهمنوالكونالحياةأمورفىالنظرويمعنينعمحينوهو،الإنسان

الأمور.بكلالإحاطةأو،شىءكلإدراكعنعجزهوضوح

:قرأحينالصحيحالسلفىالمذهبلهذاممثلأعنهاللهرضىالخطاببنعمركانوقد

هذاإن:ليقول،رأسهعلىيدهفوضع؟الأبوما:فقال،(31)عب!:ؤأئا(!)ؤله!!ة

.(1)فيالأبماتدرىألاعليكوما،عمرأمابنياالتكلفلهو

وقد،بشىءالكلالةفىيقضلمبأنهعمر)أقر:القيمابنعنهقالالذىإنهثم

منالمطلوبأنالصالحالسلففهمهماهوعمرفهمهماإن،يفهمها()2(لمبأنهاعترف

كلفىنودهكناماوهو4(29:)ص"(ايحهبغ!اليذبنؤأ:تعالىاللهقال،علمهالقرآن

.وحدهدثهالكمالأنغير،التفاسير

يخخدلاتفضهمالطبيعةفبنوكامنالطبيعةأصلفىوالتفص!

،التفسير!الرأىكتبأهم.

((!606هـ14450للفخرالرازىا!غيبمفاتيح(9)

الطبرستانىالحسينبنعمربنمحمداللهعبدلأبىوهو،الكبيربالتفسيرويسمى

بينجمعوقد،الإسلامتارلخفىالكبيرةالعقولمنعقلآكانوقد(الدين)فخرالشافعى

مميز.بطابعكلهعلمهفصبغتعليهغلبتقدالعقليةالنزعةأنإلا،جميغاعصرهعلوم

فيلسوففهوذلكجانبوإلى(الفقهوأصولالكلامعلمفىمؤلفاتوللرازى

كتاباته.فىالفقهيغفللمأنهكما،مستقلعقلىنظرذومفكر

انعكاشاتنعكسالإسلامفىالرأىأهلبهاالموسومالعقليةالصبغةفإنهذاأجلمن

الاتجاهقمةيمثلالتفسيرهذاأدنلأزعمإنىبل،(الغيب)مفاتيحفىوظاهرأواضخا

العقليةالعلوم)وصاحب:يقوللأنالسيوطىدعاماوهو،جميعهاالتفاسيربينالعقلى

وشبهها،والفلاسفةالحكماءبأقوالتفسيرهملأقد-الرازىالفخرالإمام-خصوضا+

.الحوزىلابن139صعمرومناقبسيرة(1،

.(2/632)الموقعهيئعلامأ(2)
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للآية.الموردمطابقةعدممنالعجبالناظريقضىحتىشىءإلىشىءعنوخرج

لاطويلةكثيرةأشياءئفسيرهفىالرازىالإمامجمع:(المحيط)البحرفىحيانأبوقال

.(1التفسيكاإلاشىءكلفيه:العلماءبعضقاليولذلك،التفسيرعلمفىبهاحاجة

فىأساسىاختلافحقيقتهافىهىإنماالمسألةأنبهالجزمنستطيعما...ولكن

عندهالعلومتتسعلم:فالسيوطى،حيانوأبى،والسيوطى،الرازىبينالعقلىالتكوين

يعدلغوئاحيانأبوكانبينما،بالمأثورالتفسيرنزعةصاحبكانأنهخاصةالمعانىلتوليد

ومنهجه،العقلىتكوينهفإنالرازىأما،القراءاتأو،القرآنإعرابمباحثأحدكتابه

.الصورةبهذهيأتىكتابهجعلاالفكرى

:-اللهرحمه-شهبةأبوالعلامةقالوقد

ورذ،الاستدلالفىأطالكانوإن،التفاسيرأجلمن(الغيب)مفاتيحتفسيرإن

)فيه:قالالذىعطيةابنمعولست،تفسيركتابكونهعلىتغطىكادتإطالةال!ثثبه

وفىقد،والبراهينالأدلةذكرإلىالاستطرادمع-اللهرحمه-فإنهالتفسير(إلاشىءكل

ألفهذاعلىلأقصت،الكتابهذافىغرضىمنليسهذاأنولولا،حقهالتفسير

شيئاذكروإذاالإسرائيلياتمنيخلويكادأنه:الجليلالتفسيرهذامميزاتومن،دليل

،داودوقصص(وماروتهاروتقصةفىصنعكماوذلك،يبطلهأنلأجلفذلك

النبىبعصمةتخلالتىالمرولاتلبعضبالتزييفتعرضكما،وغيرهما،وسليمان

الله.شاءإن-لإبطالهاوسنعرض،الغرانيققصةفىصنعكماوأبطلها،!م!

لأ3برنفىروىمامثلوذلك،الإسرائيلياتمنتعتبرالتىالمروياتبعضذكرقدنعم

أقوالمنضعففيماضعفهكانوإن،الأرضظهرهعلىالذىالحوتوأنه،(\:)القلم

جهةمنضعفهاأو،للعقلمخالفتهاعلىالتضعيففىيعوللمولكن،ةي.آلاهذهفى

.(2النجكاإلىيرجعآخروجهعلىاعتمدوإنما،الإسرائيلياتمنكونهاأو،النقل

8(ـه68ه)تللبيضاوىوأسرارالتأويلأنوارالتنزيل(2)

الشافعى.البيضاوىعمربناللهعبدأبوالخيرناصرالدينالإمامتفسيرهو

بزماموأخذه(معارفهسعةعلىيدلمماالدينوأصول(الفقهأصولفىمؤلفاتوله

للسيوطى.(325-2/324):الإتقان(1)

شهبة.لأبى(134)صوالموضوعاتالإسرائيليات(2)
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.لعلوماكثرأ

وقعأنهإلا،الرازىفعلكمافاجتنبهاللإسرائيلياتسفرايكنلمكتبهالذىوالتفسير

بالحديث،درايتهلعدمنظراكتابهفىجاءالذىالموضوعروايةفخفى-البيضاوىأى-

أحاديثتخريجفىالسماوى)الفتحسماهكتائاألفقدالمناوىالعلامةكانوإن

.(البيضاوى

رواياته،وخرجت،دقائقهفسرتعليهحاشيةبوضعالخفاجىالشهابوقام

.وقضاياهلمسائلهوعرضت

وسبقهـ(982)تالسعودلأبىالكريمالكتابمزاياإلىالسلي!االعقلإرشاد(3)

عنه.الحديث

أيضا.عنهالحديثوسبقتفسيرالنسفى(4)

الحديثسبقوقدالمثانىوالسبعالعظيمتفسيرالقرآنفىالمعانىتفسيرروح(5)

أيضا.عنه

عنهالحديثسبقوقد(القرآنلأحكام)ابحامعبالمعروفتفسيرالقرطبى(6)

أيضخا.

عنهالحديثسبقوقد(التنزيلمعانىفىالتأويلألبابوهوتفسيرا!ازن(71

أيضا.

مدرسةإلىأصحابهاينتمىوالتى،المطبوعةوغيرالمطبوعةالتفاسيرهذهغيرإلى

،بالمأثورالتفسيرأنيعنىماوهو،البحثهذافىسنعتمدهماإلىأشرناولكننا،الرأى

بأحدالقارئيكتفىأنالصعبمنإنهحيثالبعضلبعضهمامكملانبالرأىوالتفسير

ماالرأىولولا،والرواياتالأسانيدعرفتماالمأثورفلولاالآخر،دونالاتجاهين

اللغوية.أوالفقهيةالآراءولاالاستنباطاتعرفت

فىأغرقواكانواوإنالإسرائيلياتمنكثيرردفىتفوفاأبدواالرأىأهلأنإلا

كللأمسكالزمانعادولو،عديدةأحوالفىالروايةعلمعنوغفلوا،الموضوعات

دونناحيةيرىالبشرىالعقلوطبيعة،البشرطبيعةفإنهاأخرىتارةكتبهماليعيدقلمه

دونمنيعبدإلفالصارالبشرىالعقلكملولو،الآخردوناتجاهإلىويميل،الأخرى

نعمة.بهاوكفى،الإسلامنعمةعلىدتهفالحمد،بعقلهإنسانكلولاكتفى،الله
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،تفسيرالقرآنفىمنحرفةاتجاهات(3)

،(ـه538)(للزمخشرى)تفسيرالكشافالمعتزلةانجاه()أ

لهذهعقلئاتصوزاوتقدم،وعقائدهالإسلامعنتدافعكفرقةالمعتزلةفرقةنشأت

جعلواانهمبيد،جميغاالناسبينالمشتركومنطقهالعقلمقولاتعلىمبنئاالعقائد

فيهابما،كلهاالأمورعلىالحكمإلىومنطلقهمالأساسىمقياسهم(البشرى)العقل

إلىنظرتهمفىوالجماعةالسئنةأهلوخالفوا،الصوابجادةعنفانحرفوا،الغيبعالم

الصحيحة.العقيدة

البحثاختصاصلعدمبعضهاحتىأوالمعتزلةمبادئكلهنانقررأنالصعبومن

فيهاصمدالتىالمحنةتلكهوكاملأانحرافاالمعتزلةانحرافعنيعبرماأنإلا،بذلك

المحضضلةإذ(القرآن)خلقبالقولرفضحيث-عنهالثهرضى،حنبلبنأحمدالإمام

مخلوقوهو،ووحيهتعالىالله)كلام:-بكافرليسالكفروناقل-القرآنعنيقولون

أوللاالقديمهووحدهوالله!القدماءبتعددللقولتعرضنا!الا،قدئماوليسمحدث

.(1)(لوجوده

منالمعتزلةأننرىهناومن،مخلوقغيرقديمالثهكلامالقرآنأنيرونالسنةوأهل

الخاطئ،الفهملهذاووففا،الكريمالقرآنناحيةسليمغيربموقفيتسمونالبداية

القرآنبخلقالقولعلىيقتصروالنحيث،للقرآنتفسيراتهمستأتىالسقيمةوالعقيدة

تعالى،الثهرفلةونفى،السنة!انكار،الصفاتبنفىالقولإلىذلكسيتجاوزبل؟فقط

المضحرفة.الضالةالأقوالهذهوغير،الشفاعةونفى،وجلعزالحقعلىوالإيجاب

إلينا.يصللممعظصهالكنالقرآدنماتفسيرفىعددجهودللمعتزلةكانوقد

.(القرآن)معانىفىألفهـ(138)تعطاءبنواصلأنروىفقد

.(القرآن)متشابهفىهـ(512)تالمعشمربنبشروألف

.(القرآن)نظمفىهـ(52ه)تالجاحظوألف

.المجيد(تفسيرالقرآدن)فىهـ(431)تالرمانىوآلف

وعيون،الشنزيلغوامضحقائقعن)الكشافتفسيرهولنابقىالذىالتفسيرأنإلا

المعتزلى.عمرالخوارزمىبنمحمودالقاسمأبىاللهلجار(التأويلوجوهفىالأقاويل

.الجبارعدللقاضى12هصالخمسةالأصولثرح(1)
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آراتفىزاج!!لاوجوهمنكثيراشرحتالتىالكتبأكبرمنالكشافوتفسير

بابفىيدخلتفسيرفهوولذلك،ألفاظهاوتركيب،وبلاغتهانظمهاحيثمنالقرآن

التفسيراتجاهبينجامغاهناومن،الكريمالقرآنلآياتالبلاغىأوالبيانىالتفسير

الاتجاهين.كلافىورائذاأساسئاكتائاويعتبر،البلاغىالتفسيرواتجاه،الاعتزالى

رسولهمعثم،أولآوجلعزالثهمعأدبهسوءعنتعبرأجزاءمنهأوردناأنسبقوقد

هذهوغير(اللآخرةفىوالرؤية،للصفاتونفيه،الكرامالصحابةمعثم،برف!

)وأما:تيميةابنوقال.(كشافهمنحذزا)كن:الذهبىقالحتى،الجهالات

،الصفاتإنكارمنالمعتزلةطريقةوعلى،بالبدعةمحشوفتفسيره،الزمخشرى

،العبادلأفعالوخالق،للكائناتمريداللهأنوأنكر،القرآنبخلقوالقول،والرؤية

.(1)(المعتزلةأصولمنذلكوغير

،والافمراء!والكذب،بالمجبرةووصفهموالجماعةالسنةلأهلتعرضأنه:وأضيف

بعضفىالإسلامعنبخروجهموحكم((و)المشبهة(و)القدرلة()الحشويةوسماهم

.حيانلأا

ومنها:،المميزاتبعضمنيخللمأنهإلا

نظمه،فىخاصةالقرآنالإعجازبأسرارفائقةعنايةفيه4بيانىبلاغىتفسيرأنه(1)

منبهمماعلى،فيهالبيضاءاليدلهموكانت،عامبوجهالمعتزلةفيهتفوقجانبوهو

.عقائدىسفه

)التشط(بوصفهنستطيعالذىالتعليمىللمنهجالمبكرالزمخشرىاكتشاف(2)

،يقوذمافهمعلىساعدمما،والجوابالسؤالطريقةعلىتفسيرهجاءفالرجلشا!8أ7!س

.النفوسداخلالمعانىورشخ

،الموضوعالسورفضائلكحديثالموضوعاتبعضفيهجاءتماقدروعلى(3)

بنوزيد،جحشبنتزينبقصةأوعنهاللهرضىكعببنأبىإلىكذئاوالمنسوب

بل،الإسرائيلياتمنأحوالهمعظمفىخالتاجاءالكتابأنإلا،عنهاللهرضىحارئة

وسليمانداودقصةفىفعلكماأصحابهاعلىوردها،والأقوالالآراءتفنيدإلىاتجه

.ومأجوجيأجوجقصةفىالإسرائيلياتنقلفىيتحرجفلمعادأنهإلا،السلامعليهما

بدأتوقد()الكشافكتابفىوالباطلالحقتبيانفىجهودللعلماءكان...ولكن

تيمية.لابن53عرالتفسيرأصولفىمقدمة(1)
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.مبكرةالجهودهذه

اشتصلماأحسنومن:البيانىالتفسيرعنحديثهمعرضفىيقولخلدونفابن!:

نأإلا،العراقخوارزمأهلمنللزمخشرى()الكشافكتابالتفاسيرمنالفنهذاعلى

تعرضحث،الفاسدةمذاهبهمعلىبالحجاجفيأتىالعقائدفىالاعتزالأهلمنمؤلفه

البلاغة.طرقمنالقرآنآىفىله

مع،مكامنهمنللجمهوروتحذير،عنهانحرافالسئنةأهلمنللعحققينبذلكفصار

ذلكمعواقفافيهالناظركانوإذا،والبلاغةباللسانيتعلقفيماقدمهبرسوخإقرارهم

فليغتنم(غوائلهمنمأمونأنهجرمفلاعنهاللحجاجمحستاالسنيةالمذاهبعلى

.(1)اللسانفىفنونهلغرابةمطالعته

فيهشرح(الطيبىالدين)شرفهوعراقىلوزيركتابعلىاطلعقدأنهإلىأشاروقد

وللأسف،تزييفهابأدلة،الاعتزالفىلمذاهبهوتعرض،ألفاظهوتتبعالزمخشرىكتاب

.الكتابهذايصلنالم

المنئربنمحمدبنأحمدناصرالدينقامحيثالنجاحلهاكتمتمحاولةكانتثم:؟ت

مافيهبيق)الانتصاف(بتأليفهـ(683)تالأسكندرلةقاضى،المالكىالأسكندرى

فىالجدالمعهوأحسن،الإعرابمنشىءفىوناقشه،الاعتزالمنالكشافتضمنه

.إيجاز

فى(الشافعىالمرزوقىعليان)محمدالأستاذمنأخرىمحاولةهناككانتثمتةء

وردمماشىءؤشرح،فيهاالسنةأهلعقائدوبيان،الاعتزالمنبالكشافماعلىالتنبيه

اللغوية.البحوثمنفيه

الإشارى،أوالباطنىالتفسير()ب

تفسيرالأنهنظرا،الإطلاقعلىوصلتناالتىالمنحرفةالتفسيراتأنواعأخطرمنوهو

شخصية،وأهواء،باطنيةمعانعنعبارةلكنه،شرعيةأوعقديةلثوابتيخضعلا

حرقهاأنأزعمأومؤلفةكتبخلالمنعنهافعبرواأصحابهاقلوبفىوقعتولمحات

وزلفى.وجلعزاللهإلىوقربة،عبادة

منمقاقاأعلىالمعرفةأنالصوفيةمنومعظمهمالاتجاههذاأصحابزعملقد

.للتراثالفجررار!تحقيقى(053)خلدونابنمقدمة(1)
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الحروفبظاهرتمسكواوالرأىبالمأثورالمفسرينوأن،وقلئابطائاأوسعوالعارف،العلم

هذهفما4منهاتخلصواقدأنهم،زعموا-قيودوهى،المعانىفىالغوصدون

مفسرين.خيالاتأو،منحرفينآراءإلا،التفسيرات

:فقال،البسملةتفسيرفىالئ!همثترىعنالزرقانىرواهماالنماذجهذهومن

الاسمهووالثه،الثهمجدوالميم(وجلعزاللهسناءوالسين،وجلعزاللهبها)الباء

غيب،إلىغيبمكنىحرفمنهواللامالألفوبين،كلهاالأسماءحوىالذىالأعظم

الأدناسمنالطاهرإلافهمهيناللاحقيقةإلىحقيقةمنوحقيقة،سرإلىسرمنوسر

.(1)(الإيمانضرورةقواقاالحلالمنالآخذ

،(67:)القرةفي،دبستذنجحواأنيأفزكؤآلتةإنله!:تعالىلقولهعربىابنتفسيرأيضاومنها

حياتهاهوالذىهواهاقىوذبحها،الحيوانيةالنفسهىبالبقرةالمقصودإن:فقال

الرياضة.سكينبشفرة

ئ!غآقن:؟فأضا:تعالىقوله-العارفعوارفصاحب-السهروردىتفسيرأيفخاومنه

*رصضذتصفي"آص
الوساوسواتقى،بالمراقبةأعطى:قال،(5،6:)الليل"(بالحسنئوولىلفىف

لوثمزاحمةمنالشهوةمواردبتصفيةالباطنلازم3إبآئخسئتئ.يوؤص!ذقوالهواجس

!!الوجود

بأنه(36:)الشساء4(آئصزحقيكت+"؟ؤالضاض:تعالىاللهلقولهمتفسيروذاكهذامنوأفظع

ىأ(36:)النساء،؟يآلخخبنرثوؤآلصتاجب،ال!أى(36)الشاء:!*!ؤآلخارآلخئب،القلب

.رخلجواا

وباطن،ظاهرولهاإلاآيةمن)ما:فيقولنظرهموجهةعنأخيرأعربىابنويعبر

الطوائفكاهؤلاءمنطائفةولكل،رجالالمراتج!هذهمنمرتبةولكل،ومطلغوحد

.(الكشفذلكفلكيدورالقطبذلكوعلى،قطب

مجطاسمط!.اللهرسولإلىمنسوبحديثهذاأنيخبرناثم

!!(2)الحديثذلكصحةعلىالكشفأهلأصحابناأجصع:يقولثم

ابنتحدثوقد،العقلاءبهايقولولا،سلطانمنبهااللهأنزلماسفاهةترىوهكذا

:فقالالسلمىالرحمنعبدلأبىمنسوبهؤلاءمثلعنتفسيرمنفتاويهفىالصلاح

للزرقانى.(3/9)العرفانمناهل(1)

.(1/422)المكيةالفنوحات(2)
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نآاعتقدقدكانفإن-التفسيرفىحقائق-صوفىوهو-السلمىالرحمنعبدابو)صتف

.كفر(فقدتفسيرذلك

الذىلأنكتبواعقاوتامةكاملةمسئوليةمسئولونالتفاسيروأعحابي!هذه(قلت

فىالهذيانصاحبهعلىيغلبقدالذىفقطالكلامعكسيقظانحىوهوكتبكتب

حولهميدور-والحلاجعربىكابن-هؤلاءمنكثيرافإنهذاأجلمن،الأحوالبعض

خطراأشدوكانوا،الشيعةمنوالباطنيةالإسماعيليةطائفةأى-الباطنيةبميولهماتهام

الباطن،المرادوإنما،أصلأمرادغيرالظاهرإن:قالواوقدأعدائهمنالإسلامعلى

.(1)الشريعةنفىوقصدهم

هوأساسىلهدفتيهأةوالتقشف،الزهدمناتخذالذىالحلاجمنحدثماوهذا

بالموحد،إبليسوصفحين()الطواسينكتابفىيظهرمما،الإسلاممبادئتقويض

.(3)(إبليسمثلموحدالسماءأهلفىكان)وما:فقال

فددإبليس،وفرعونإبليس،وأستاذى)فصاحبى:وفرعونإبليسعنقالئم

يقرولم،دعواهعنرجعومااليمفىأغرقوفرعون،دعواهعنرجعومابالنار

.(3)(البتةبالواسطة

وأخذ،يفطرولمبلياليهاأيامثلاثةالإنسانصام)إذا:قالحيثالقاصمةكانتثم

فىصلىوإذا...رمضانصومعنأغناهعليهاوأفطر،هندباءورقاتالرابعاليوآفى

بيئابنىوإذا،ذلكبعدالصلاةعنأغستهالغداةإلىالليلأولمنركعتينواحدةليلة

.(4)الحجعنأغناهعريائاحولهطافثم،أياموصام

لحكمفيهااللهعبدوا)وإنما:الربعبدهاى!لاالأوثانعنيقولفإنهعربىابنأما

.(5)(عرفوهالذىالتجلىسلطان

التفاسير؟هذهمثليقبلعاقلوأى،ئجوالهرطقات،الخرافاتهذهبعديبقىدينفأى

والباطنية.،الزنادقةالأمةهذهعلىفتحهجهنمأبوابمنبابالإشارىالتفسيرإن

نى.للزرقا(75-2/65)لعرفاناناهاط(1)

.24صالطواسهيئ(2)

.(15،25)الطوابت(3)

.ملأاتجاربفى(1/08)يهمسكووابن،الجوزىبنلا(6/631)المنتظم(4)

عربى.لابن(196)الحكمفصوص(5،
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،الإشارىالتفسيربهايقبلشروطوضع(1)(العرفان)مناهلفىالزرقانىحاولوقد

كالتالى:هىإ

الكريم.النظممعنىفىيظهرومايتنافىألا(1)

الظاهر.دونوحدهالمرادأنهيذتىألا(2)

سخيفا.بعيذاتأويلآيكونألا(3)

عقلى.أوشرعىمعارضلهيكونألا(4)

.يؤيدهشرعىشاهدلهيكونأن(5)

الإشارىللتفسيررفضناأسبابهىالخمسةالأسبابهذهإن:نقولأنالأولىولعل

بها.تلوثواحتىبحارالهوىوخاضوا،الشروطهذهحاجزأصحابهتخطىالذى

والتىوالموضوعاتخطرالإسرائيلياتتتجاوزأنهافىالتفاسيرهذهخطورةوتتمثل

تقوضالإشاريةالتفاسيرهذهبينما،الدخنمنبشىءالعقيدةعناصبعضتصيبقد

عزبالثهيربطهماكلمنخواءفيصيرالرياحأدراجالمسلمبعقيدةوتذهب،الديندعائم

استغلالهأو،دينهغيرإلىنقلهيسهلوبذلك،الشرعيةالثوابتكلمنخلؤا،وجل

الهذامةالمذاهببهذهفتنوامماكثيرمعحدثكماهدمهمعاولأحدليكونالدينلهدم

.والعقيدةإطارالشرععنبعيذاأصحابهاخرجالتى

،والبكعالأهواءل!أوالنتهميعةتفسيرات()ب

خلالوالمسلمودنالإسلامبهاضنىالتىالكوارثمنالأخرىهىالتفسيراتوهذه

قوح!وجاء،النبوىللحديثالوضاعينمنفريقتفرغحيث،والثقافىالفكرىتارلخهم

غايةبتفسيراتفخرجواوالأهواءللمذاهبوالتعصب،السياسيةالنزعاتأصحابمن

فىأدخلوهاالتىالعقليةالآراءمنبالباطلمذاهبهملنصرسارعواأنهمذلك،الفسادفى

الفرسمنوالشعوبيةوالدهريةالزنادقةذلكفىيشاركهم،كثيرةلبدعفروجواعقيدتهم

إلىترتقلاثلمةسيظلللتأويلبائاوفتحوا،مواضعهعنالكلمحرفواحتىوالرومان

القيامة.يوم

وغيرالعقديةوالمذاهب،الشخصيةللميولبالرآىالتفسيرإخضاعأدنفيهشكلاومما

إليهيهدفونماإلىالإسلامأعداءمنهولج،خطيرشربابالمسلمينعلى)فتحالعقدية

.(57-2/56)انظر(1)
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واقتحمه،بدعهمترولجإلىالمسلمينمبتدعةمنهودلف،المسلمينعقائدإفسادمن

بعبثهمالناسعلىخرجواثم،العليلةوعقولهم،الكليلةبنظراتهمالمثقفينأشباه

.(1)(لجوعزاللهكتابمنهايبرأالتىوسخافتهم

فىونصرتهاالمعتزلةآراءعينبالدفاعكتابهحشاالذىالزمخشرىتفسيربنامروقد

العسل،فىمئ!ملافدس!،وبلاغيابيانتاالقرآنىسرالإعجازعنفيهتحدثالذىالوقت

كالشيعةالسياسيةللمذاهبوالتعصب،والبدعالأهواءأصحالبمنكثيرفعلوكذلك

شاكلتهم.علىهمومن،والخوارج

والزلدقة؟،العصبيةبعدالتفسيراتطهورهذهفىهوالسببمالكن

التفسيرانتهاءأنشكلا:قالحيث-اللهرحمه-الذهبىالدكتورعنهأجابماهذا

عظيم،شربابالمسلمينعلىفتح،عنهامجرداوذكره،أسانيدهحذفإلىالمأثور

أصحابوضعمافكثيراالمفسير،إلىوالإسرائيلياتالموضوعاتتسربمنمكنحيث

المنحرفةوالنزعاتانحتلفةالميولأصحابمنوغيرهم،والعقديةالسياسيةالمذاهب

منبالتفميراشتهرمنبعضإلىأوعا"سو،القهرسولإلىونسبوهاالتفسيرفىأقوالأ

عنهمفنقلوهابعدهمقنجاءثم،وأهوائهملبدعهموتمكيئا،لمذاهبهمترويخاالصحابة

صحتها،يتحرواأنغيرمنالمأئور-التفسيرصحيحمنغيرهانقلواكما-تفاسيرهمفى

صحيخافيهاماكلوظنوا،التفاسيربهذهالناسمنكثيرفاغتر،أسانيدهاذكروبدون

الممكنمنكانولقد،كذلكصحبخاالإسرائيلياتمنالتفسيرعلىدسماظنواكما

وللأسف--الأسانيدحذفولكن،بأسانيدهاالرواياتهذهذكرتلوالخطرهذاتلافى

.(2)ءىشكلعليناعضى

علىسيسهلذلكأن،منهمظئاالمفسرينمنكثيربهقامالذىإذنالإسنادحذفإنه

بهوماتتإلاالخلفوتركه،السلففعلهشيئارأيتوما،عليهمصغبأنهإلا،العوام

.ويدعبدع:قلبل،بدعةبهوأحييتسنة

توصفماأقلبتفسيراتعلينايطلع(3)الكافىكتابهفىهـ(329)تالكلبىهوهذا

!!(عبثية)تفسيراتأنهابه

.91صالقرآنتفشرفىالمنحرفةالاتجاهاتالذهبى.د(1)

النصبى.للدكتور،18صتف!يرالقرآنفىالمنحرفةالاتجاهات(2)

الإماية.الثيةعفدالحديثكبوهوأهم،الباطلةالتاوللاتمئاتوفيه(1/591)انظرالكافى(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!11يثاوىق!يفالتفاسيراي!ب؟محانخمهلهها؟لاسرائيليان

"وت!لإةخلأنيرى،(35:)النور،*والأزفىآلتقص!ت"نر!1؟.آدتة-:تعالىاللهقولففى

.السلامعليهافاطمةيعنى،(35)النور:*لمفي!!

الحسن.يعنى،(35)النور:بعةافضبا-!خخا-يخيهابى؟
ءص

الحسين.يعنى(35:)النور!ز!ا!في*لإآف!ا-

العالمين.نساءبينفاطمةيعنى(35)النور:؟؟!ث9آفئ!ا!ثكأ!اكأحصلإ

عائشة.يعنى،(67ت)البقرة-!قيثتدتخوأأتيأفزحئؤآدتةإتة؟ول

وفاطغه.على،(19:)الرحمن%ا!ىيئني!!قز

ببيخإقي(النبىصحابةفىتجريحفيهإذ،وكتابتهذكرهعنالقلميعفمماذلكوغير

أقولفإننىولذلك،الشحريفمنوحفظهتعالىاللهحماهالذىللقرآنومخريف

وآياتسوزاالقرآنإلىوأضافواحرفوافلقد.قرآنهمولهم،قرآننالنا:باطمئنان

!!التفسيرفىيكذبونأفلا،تعالىاللهعلىوكذبواوالنورين!،ية)الولاكسورتى

ولكن،بعضهمشعارهذا...بهايقرونلاوأهلنا،التفاسيرهذهتعرفلمبلادناإن

العامةويخدعونالباطلةالتفاسيربهذهيقولونالذينالجهالالصوفيةمساجدإلىاذهبوا

،العواموتأوهات،الشفاهمصصمهمةإلىتسمعالمنابروتحت،البيتآلبحبتسترابها

الأقاويل،هذهمثلمنفاحذرالبيتلآلومحبةوشوفاتوفايذرفونهاالتىودموعهم

.والتفسيرات

لماللقرآنالتفسيرالفنى()د

نأعلىيدلفإنماشىءعلىدذوإن،التفسيرمجالفىالانحرافقمةيمثلاتجاهوهو

نفوسداخلمراجعاتإلىتحتاجالعقديةالثوابتوأن،بعدتنتهلمالقوآنعلىالحرب

الخولى()أمينمدرسةابتكرتهالمزعومالتفسيروهذا،والمحدثينالمعاصرينمنعديد

عنمعبراالخولىأمينفيقول،الشاطىبنت(الرحمنعبد)عائشةوتلميذته،وزوجته

عنيحدثالقرآنوكتابهالإسلام)إن:حديثبيانىتفسيرإلىالمسلمينحاجة

دون،يشاءكماالإسلاميةالدعوةترويجفىوشمتغلها،يشاءبماوالواقعاتالأشخاص

فرقواالفنيةوبالسننوبالتطوربالعلمالمؤمنينوإن،للمؤمنينملزقاحقالذلكيكونأن

:-الأدبىالفنىالعرضأى-والأول،التاريخىالعرضوبين(الأدبىالفنىالعرضبين

فىيعتقدأنيتدينحينالراقىالمثقفيستطيعهذاوعلى،قصصهفىالقرآنمنهجهو
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عمقفىويحلليحققذلكومع،قصصهفىالفنىالقرآنبحديثمطمئنتسليم

مطصئما،ويثبتذلكفىوينفى،أصحابهاوأشخاصالأحداثهاتيكتاريخووضوح

.(1)(رخآلاالفنىالعرضذلكممابحالييصادملنهذاأنإلى

النوعهذاأنادعتالتىالشاطئبنتأرادتهكما(للقرآنالعصرى)التفسيرإذنإنه

الدخيلةالعناصركلمنوسيخلصه،القديممفهومهمنالقرآنسيحررالتفسيرمن

.(2)البيانيةأصالقعلىالمقحمةوالشوائب

أمين/الشيخأشرففلقد،والكوارثفأرالبلاءلكنه،فأزافأنجبالجبلوتمخض

الكريم(القرآدنفىالقصصى)الفنعنكتبالذىاللهخلفلمحمدرسالةعلىالخولى

القرآنىالقصصفىالتاريخىالصدقبمقياسالتمسكأنوادعى،بالكذبالقرآنفاتهم

الكفرإلىالناسيدفعبأنجديرهوبل،القرآنوعلىص!مجم!النبىعكخطرأى)خطر

ئلغمماليستالتارلخيةالمعانى)إن:يقولثم،(3)(بالتوراةقبلمنكفرواكمابالقرآن

مقوماتالقرآنأهملهناومن،شىءفىالقرآنمقاصدمنوليست،يتبعدينأنهعلى

.(4)(الأحداثوترتيبومكانزمانمنالتارلخ

نأنفسهلهوسولت!شيطانهلهزينوكذلك-لنفسه()المشبوههذاأثبتأنوبعد

:يقولبهإذا،حقيقيةأحداثأووقائععنيتحدثولمالتخيلإلىعمدإنماالقرآن

البشرىالعقلأمامالمجالنفسحأن(عليناالقرآنحقمنأو،حقنامنيصبحهنا)ومن

هذهيخالفماإلىالبحوثهذهمنينتهىأنفىبأسمنعليناوليس،ويدققليبحث

تعليمنايردلمالفهلأن،القرآنإليهقصدهيغاأواللهأرادهلمامخالفةتكونولن،المسائل

منشابههماوماوالعبرةالموعظةإلىإلايقصدلمالقرآنىالقصصولأن،التارلخ

.(5)وأغراضمقاصد

الثه:خلفالدكتور)إن:الثهخلفعنالضهايةفىالخولىيقولالخرافاتهذهوبعد

بمبآيحقخ!تيه:تعالىاللهقولفىيزعمالمؤمنوهذا،(بالحقوآمنوا...آمنواالذينمن

جاءوإنماوفرعونموسىزمانفىالبتةموجوداكانماهامانأن،(36:)غافرلم!ضزظا!

.(م6591)المصرلةالأنجلوطوهى،الخولىن!مأ:وكتبها،اللهخلفلمحمد-القرآنفىاليانىالتفميرمقدمة(1)

.1،11.صللقرآنالبيانىالشفسير(2)

.24صالقصصىالفن(3)

.44صالسابق(4)

.452صالابق(5)
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مديد.بزمنبعدهما

إسرائيل،بنىلأقوالطبفاالمهدفىيتكلملمالسلامعليهعيسىأنالمؤمنيزعمثم

بالتواتر.تنقلالتىالعجيبةالوقائعمنلكانتكلملووأنه

يصورهاالتىالمحاورةهذهأنالإسلامىللعقل)بانقدأنهأيضاالمؤمنهذازعمكما

تقعلم،المائدةسورةآخرفىالسلامعليهعيسىوبين،وتعالىسبحانهالمولىبينالقبرآن

لمحمدالمعاصرينالنصارىتوييخإلىمنهيقصدالذىالأدبىالتصولرمنهىوإنما،حقا

للمسلمينالملائكةمساعدةيتصورأنيستطيعلاأنهأيفئاالإسلامىللعقل)وبان،فصص(

الناسيأخذقنحديثذلكعنالقرآنحديثيكونأدنإلااللهموأحدبدرغزوتىفى

.(1)(النفوسفىالسريعبالانتعارالقوىللأملوبئا،المعنويةللروحتقويةبعقائدهم

الواحد:بالحرفقالفقدإليهاالوصوليمكننتيجةأفظعإلىالمؤمنيصلالنهايةوفى

بلاغتهافىالعربسننعلىجاء،الأسلوببشرى،العبارةإنسانىالقرآنأنتقررالقد

.وبيانها()2(

علىالمتآمرينحلقاتمنحلقةأو،القرآنعلىجديدةمؤامرةنراهاوهكذا

بأنهاالقرآنعلىللتآمرالمحاولةهذهحسنبلتاجىمحمدالدكتوروصفحيث،الإسلام

الشعرأنقبلمنحسينطهقررإذ(3)(ديدجثوبفىلكنحسينطهلمحاولة)تكرار

الشكبقضيةعرفمماالإسلامبعدموضوعأنهوشك،أصحابهعلىمنحولالجاهلى

نسبه.وصحةالقرآنفىللطعنذريعةبعدليتخذهاالعربىالشعرفى(والانتحال

هذهلقنهحسينلطهأستاداوكان،الدعوىهذهبإثارة()مرجليوثالمستشرققاموقد

وبنت،اللهوخلف،الخولىأمينمدسةجاءتثمصبيانهأحدصارحتىالمبادئ

.جديذاثوئاالدعوىليفبس!واالحائرونوالرفاق،الشاطئ

الإسلامعهودخلالالقرآنفىالتشكيكمحاولاتأنيثبتنصعلىعثرنالكننا

كتاب)اعترض:قتيبةابنقالحيثالقرآننزولقدممنقدمها،للغايةقديمةمحاولات

تأوللهوابتغاءالفتنةابتغاءمنهتشابهماواتبعوا،وهجروافيهولغوا،ملحدونبالطعنالله

عنوعدلوا،مواضعهعنالكيمفحرفوامدخولونظر،عليلةوأبصار،كليلةبأفهام

.36-3هصالقصصالفن(1)

.137صالسابق(2)

.91هصالتفسيرفىرراسات(3)
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،والاختلافالنظموفساد،اللحنفىوالاستحالة،بالتناقضعليهقضواثم،سبله

فىبالسبهواعترضت،الجروالحدث،الغمرالضعيفأمالتربمابعللذلكفىوأدلوا

ففعلواللقرآنالفنىالتفسيرأهلجاءوقد،الصدور()1(فىبالشكوكوقدحت،القلوب

والتأويلات،الأوهاممنالقرآنوتخليصالإسلامنصرةعباءةارتداءمحاولينذلك

التىالشفافةالعباءةهذهتزولماوسرعان،وبهتانهملسفههمغطاةليكونالفاسدة

.سواءحدعلىوالقرآنالإسلامفىالطعنيريدمشو؟فكرعنتكشف

القرآنيروقهلايتدينحينالراقىفلعل!يتدينحينالراقى)المثقف:قولهأسفهوما

بخنفعلفماذا

بالأساطيرالقرآنوصفمع،الشخصتغييرلاالقرآنتغييرمنبدلازعمهمفى

.(87:)النساءلا!يثماقدآدتهمينأضذقثلإ؟ؤكنما:قالقدتعالىاللهأنمع،والخرافات

روحبأن:قالواالذينالنصارىلفكرمروجينإلاهمماالحائرونورفاقهاللهخلفإن

الإنجيل،معالقرآنبذلكليتساوىصرفبشرىواللفظ،اللهعندمنالإنجيلفىالضص

والتشكيك)التكذيب:وهوواحد،صففىجصيغاويصبحواالتوراةومع

ويشرعالمائدةيقلبأنالصغيرةقدمهبإصبع،الناسأسفهيستطيعويذلك،(والتحريف

جديد.من

للدكتور/قيصةدراسةإلىالقارئسنحيلفإنناعليهمردموطنليسالموطنولإن

كتابهفىاللهرحمهالأسبقالعلومداركليةوعميدالشريعةأستاذحسنبلتاجىمحمد

.بتفنيدها)2(وقامالشبهاتهذهعلىرذحيثالتفسير"فى"دراسات

العصراوحديت)التفسيرفى(4)

ومنهاة،الحديثالعصرفىطبعتتفاسيرعدةإلىسبقفيماأشرناوقد

قفسيرالمنار()أ

وربما،الاجتماعى،الأدبىباللونيتلونتفسيروهو،رضارشيدمحمدللشيخ

ذكرناقدكناولكن(ذلكفىشكلاجيدتفسيروهو،الأحوالبعضفىالعقلى

قية.ابن17صالقرآنثكلتأويل(1)

اللهنرحمة،الدرا!ةهذهكتابةأثاءعليهاللهرحمةالدكتررترفىوقد.(م9391هـ-1341)عام-الخصرمكتةطوالكتاب(2)

الجل.هذاعلى
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بئاى!يفا!قلتفال!لبعاء!ب8عك!ه!ها؟ئيليكلأسراا

أ!انفىى!و،عفاللهرضىسلامبناللهكعبدالصحابةبعضلحرماتاجتراحه

التىالمواضعبعضفىإلاالإسرائيلياتمنخاليوهو،منبهبنووهب،الأحباركعب

.الأولالفصلفىإليهاأشرناقدكنا

المراغى4مصطضتفسيرالنتهميخ(أب

كعبمننالفقد،السابقرضارشيدمحمدالشيختفسيرسماتنفسويحمل

.سلامبناللهعبدوقبلهما،منبهبنووهب،الأحبار

قطب4لسيد(القرآنطلالتفسيرأفى(%)

تعذيج!ضغطتحتمعينةحقبةعاشلرجلصورةدفتيهبينيجمعتفسيروهو

الأحرىكانأخرىوأفكابى،والحاكمية،والجاهليةالتكفيرعنللكتابةفاضطر،وإيلام

حيندرهفللهممتازطرازمنأديبفهووإلا،بهاالشرعيةدرايتهلقلةوذلكيتركهاأنبه

مواطنأو،والبيانالبلاغةمواطنكانتسواءالقرآنفىالجمالمواطنعنيتحدث

فإنهذلكومعولنالهخيرألكانهذاعندتوقفولو(القرآنبهاجاءالتىالطبيعةوصف

كلامهيفسروراحبعدهجاءمنعلىالتبعةوإنما،أحذايجهلأوأحذايكفرأنيتعمدلم

.وقائذاإماقامنهويتخذ،هواهحسب

.الأحوالبعضفىوموضوعةبل،ضعيفةأحاديثوجورالتقسيرهذاعيوبومن

ولا،روايتهاوعدمللإسرائيلياتبالمرصادوقوفهالتفسيرهذامحاسنمنأنهإلا

والأغلب؟يقبلهولمفعلأذلككرهلأنهأم؟بالروايةعلمهلقلةذلككانهلأدرى

هذاكمابةأثناءمسجوتاكانلأنهأوفقطالصحيحإلىوجنحالتطويلمنخافأنهعندى

.الإطلاقعلىالمصادركللديهتتوفرفلمالتفسير

،(المنانتفسيركلامفىالرحمنتفسير)تيسيرالكريم()د

والإطالة،،الحشومنخالئاجاءتفسيروهوناصرالسعدىبنالرحمنعبدللشيخ

،العبارةسهلجاءكما،جذآقليلةمواطنفىإلاوالموضوعاتالإسرائيلياتعنوالبعد

سلفئاتفسيراوالصفاتللأسماءتفسيرهكانكما،وفهمهمطلقامنهالإفادةللقارئيمكن

.أخرىتارةالسلفعلماءصورةالأذهانإلىأعادرائغا

وأمللغيرمنالآياتمنالمستفادةوالأحكام،الكثيرةبالاستنباطاتالكتابوتميز

تطويل.
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يتا!ح؟يفاولللقاسيراء!ب؟محانوولم!ا8نيليانسرا؟ا811

.نحلوق)1(-يقاريهماأومثلهيتيسرلا،محيطيقينتاكاملآعلفابمرادهالعالموحده

مستمرةممتدةهىبلتنقضىلاالقرآنعجائببأنالقولمنتمنعنالاالضوابطوهذه

فيه،المعانىبعضإقحاممنالقرآننحمىوبهذا.المداركواختلافمرالعصورعلى

لا،ومعتىلفطااللهوكلام،اللهكتابالقرآنلأن،متمنيتمنىأو،متقوليتقوللئلا

علم.بغيرفيهالقولأو،فيهللطعنمجال

حهممن.بتاجىمحمد.د.أ521-42صالتفشرفىدراساتوانظر(1)
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القنافىالقسمم

الم!ةل!محا!9أ"لهـلرأئيليائتما

فح

:دس

يثاثي8ق!يمالتفهـليرأللم!
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يثما!ح"يقا!قلتفاسيراء!ب!محان!ط!وا8نيليا.شالأسراا

ا!خلقءبدفىوالموضوعاتاطهسرائيليات

)والارضالسمواتخلققصة(1)

8(وأكذويةأأسطورةليوثااوحوت.

قصةفىبالرأىالتفسيرأهلبعضيشاركهم،بالمأثورالتفسيرأهلمنكثيرروى

ومق:،عجئاوالأرضالسمواتخلق

:قال،القلمالفهخلقما"أول:قالأنهعباسابنعنبإسنادهالطبرىرواهما(1)

إلىاليومذلكمنيكونبمافجرى:قال،القدراكتب:قال؟أكتبما:قال،اكتب

علىالأرضوبسطت،السماءمنهفتفتقت4الماءورفع،النونخلقثم،الساعةقيام

علىلتفخرفإنها،بالجبالفأئبتت،الأرضفمادت،النونفاضطرب،النونظهر

.(1)"الأرض

السابعة.الأرضتحتالذىالحوت:بأنهالنونمجاهدوف!مثر

.بلهموثا)2(:وقال،لوثوثا:()النونالحوتاسم:كعبوقال(2)

عنهما.اللهرضىعباسابنعنوال!همتدى،ومقاتل،الكلبىروىؤهكذا

حاتم،أبىوابن،المنذروابن،الطبرى)3(روايةمنالأثرهذاالسيوطىأوردثم(3)

عنصالحأبىوعن،مالكأبىعنالممئدىطريقمنوالصفاتالأسماءفىوالبيهقى

فى!يلااللهرسولأصحابمنوناسمسعودابنعنالهمدانىمرةوعن،عباسابن

شئخخمتؤلفنآلمتقآءإلىآسثتؤممطتؤجميعاآلأزضيىفيقاتئحوقققآلذىلإفؤ:تعالىقوله

ماغيرشيئايخلقولمالماءعلىعرشهكانتعالىالله"إن:قال،(29:)البقرة(شضاقي

فسماالماءفوقفارتفعدخائاالماءمنأخرج(الخلقيخلقأنأرادأنفلما،الماءقبلخلق

أرضينسبعفجعلهافتقها)4(ثم،واحدةأرضافجعلهالماءأيبسثم،سماءفسضاهعليه

اللهذكرهالذىهووالحوت(حوتعلىالأرضقفخلقوالاثنينالأحدفى:يومينفى

.(1:)القلم(لظزرناضز!قآز؟ن:تعالىلقولهتفسيرهفى(05334-29534-52834)الطرىرواه(1)

.تفشرهفى(18/512)القرطبى(2)

فىوهى.بقحقيقى(901-1/801)كثيرابنو،تفسيرهفى(1/272،273)والقرطبى،تفسيرهفى(195)الطبرىرواه(3)

.(701"1/601)المفثورالدر

.واحدةقطعةكانتأنبعدبينهافرق:ققها(4)
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يتاحا8يقا!قلتفاسيرا!!ي8عكخم!لم!ا8لأسرائيلياتاا

النتكلنقيطى،للعاللأمةالبيانأضواءأهـ(

أحواله.معظمفىالإسرائيلياتمنخالئاممتغاسهلآجاء،بالقرآنللقرآنتفسيروهو

.الأخيرةالفترةخلالوانتشرصيةذاعوقد

04اللهرحمه.النت!عراوىتفسيرالنتهميخ!أ

البلاغى،الأسلوببروعةيتميزكما،والبساطةواليسثربالسهولةيتميزتفسيروهو

معهتطالعتطالعهحينكأنكفيهشططلامتوازتاجاءوقد،اللغويةالتعريفاتوكثرة

فيهوأرى،الحدودآقصىإلىالمعنىبإظهارمهتضاكالنوقد-اللهرحمه،الشيخصورة

جاءأنهغير،والعباراتللألفاظوتفصيلهللمعانىتوليدهكثرةفىالرازىبالفخرشبقا

دودنبالتفسير-اللهرحمه-الشيخلاهتمامنظراموضوعةبأحاديثالأحوالبعضفى

اختلافعلىمتعددةفئاتتقبلهالذىالتفسيرأنهيبقىلكن،الحديثبروايةالاهشصام

رغمجارئاعطاؤهزالولا،يديهعلىتخرجتقدأجيالأ:قئمأوجيلأوأن،مشاريها

.-اللهرحمه-الرجلوفاة

الكريم(للقرآنالتفسيرالعلمى.

عنصدورهيمكنلاعلمىإعجازعلىتحتوىالقرآنآىمنكثيراأنفيهشكلاومما

منوغيرها،والطب،والطبيعة،والجغرافيا(الفلكفىمتنوعةآياتوهى،كانائابشر

ونصرة،عقيدتهلتأييدالدينيةالحماسةبدافعبعفالباحثينفاندفع،التجريبيةالعلوم

الجميعسبققدالكريمالقرآنأنإثباتبغيةتطيقمماأكثرالآياتبعضتحميلإلىدينه

الحديث.العلمنظرياتإلى

إلا(تجريبىعلمكتابوليس،وهدايةوتشريععقيدةكتاب)القرآنأنهوبهنقروما

مابحسبعصوكلفىللناستتضحالإعجازيةالإشاراتبعضفيهبثقدتعالىاللهأن

حقائق.منيكتشفون

.(3":)النازعاتمب.آهخ*يلت91بغذ3ثوؤآلأزفتر:تعالىالثهقالفلقد

.(11،21:)الطارق"بمبئآلصخذعالت1صرؤآلأ!طآلأخعالت*ر)ؤآل!قآء:وقال

قضئلأقتئغوأآلتقايىضصزءايةؤتجلآآفليءايةققخؤتآاشتنؤآلنهازةآفل)ؤتجغفا:وقال

.(12:)1!سراءيميبم"تفصجبز1فصتفتةءفئؤضلىؤآئجتاقيآليتجينغذدؤقغقفوأص!شزمن

إلىبالنظرحشىجدآكثيراتجريبئاعلمئاإعجازاتحتوىالتىالكثيرةالآياتهذهوغير
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يتا!ح"يفا!قلتفاسيراءبا8محانفلا!ا8ئيليك؟سراا

ماأنإلا،!!رهنرىلاماوهذا.الاكتشاففىالغايةتبلغلمالتىعصرنامعارف

تتسمالتجريبيةالعلميةالنظريةأن.هوللقرآنالعلمىللتفسيرتصدواالذينعلىننكره

النظريةخطأأوفسادتثبتنظريةجاءتوريما،الاحتماليةلقانونوالخضوع،بالنسبية

لاتعالىاللهكتابفإنهالقرآنأما،الأولالاكتشافيلغىاكتشافجاءأو،السابقة

العلمتعارضإذاهناومن،تغييرهايمكنلاثوابتهىوإنماالنسخأوللتغييرآياتهتخضع

العكس.وليسللقرآنالعلمىالنصإخضاعوجبالقرآنيةالمقرراتمع

العلميةالنظريةفسادتبينثم،القرآنإلىالنظريةونسبالعالمتسرعإذاماذاولكن

ستكونبلالمسلمينأوالإسلامصالحفىتكونلنبالطبعالنتيجةإنآخرفيباكتشاف

ولماذا؟يتحملمماأكثرإذنالنصنحملفلماذاوالمسلمينوالإسلامالقرآنعلىوبالأ

؟المعتركاتهذهفىبالقرآننزج

التىالضوابطبعضهذهولكن(القرآنفىالعلمى)الإعجازأيضاننكرلاأنناغير

:القرآنفىالعلمىالإعجازلتبيانيتصدونالذينالأجلاءالعلماءبهاالتزملونود

تحميلوعدم،العربيةاستعمالاتهافىالقرآنيةالألفاظتعطيهمابحدودالالتزام(1)

دراسةإلىيحتاجوهذا.،اللغوىوضعهبحسبيتحملأنيمكنمافوقالقرآنىاللفظ

.عدةأحوالفىللغة

النظرياتتقدمهماحسبعلىالآياتبعضتفسيرإلىبالتفسيرالقائميسارعألآ(2)

بصورةبعداليقينيةصحتهتثبتلمالذى(العلمى)الفرضطورفىتزاللاالتىالعلمية

النظريةصحةتثبتأنإلىالانتظارالمفسرعلىينبغىوإنما.مراجعةأوشكاتحتمللا

بعضمعمؤكدةمشابهةفيهيرىمايفسرثم،لمراجعةفيهامجاللايقينيةبصورةالعلمية

لب!مئا.تحتمللابصورةالكريمالقرآنآيات

لهيعرضالذىالتجريبىالعلمبفرعكافعل!علىالمفسريكونأنيتطلبوهذا

والمنسوخوالناسخ،النزولوأسباب(والبيان،اللغةعلومتحصيلهمعالسابقالنحوعلى

.القرآنتفسيرفىيتكلمفيمنالأقدمونعلماؤنااشترطهاالتىالعلوممنوغيرها

للشروطمستوفتفسيرمنلهتينمايقدمأنيجبفإنهسبقبماالمفسرالتزاممع(3)

تعالىاللهقصدهالذىالقطعىالتفسيرأنهعلىلا،للآيةمحتملمعنىأنهعلىالسابقة

اللهأن-الواضحبالتصريحذلكيؤكدوأن،اعتبارهفىيضعآنعليهيجبإنما،يقيئابها
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يتا!ح!يفا!قلتفماسيراءبا؟كان!غ!يا،ليليانلأسراأ1؟22

ظهرعلىوالصفاة،صفاةظهرعلىوالماء،الماءفىوالحوت.!أدضليؤآ*لإوو،القرآنفى

لقمالن)1(ذكرالتىالصخرةوهى،الريحفىوالصخرة،صخرةعلىوالملك،ققك

الأبىضفتزلزلتفاضطرب،الحوتفتحرك،(2)الأرضفىولاالسمواتفىليست

الأزصرأثا.؟ؤجغفا:قولهفذلكالأرضعلىتفخرفالجبال،فقرتالجبالعليهافأرسى

ينبغىوما،وشحرها،أهلهاوأقوات،فيهاالحبالوخلق(31:)الأناء!وبمئمضحذ.،أص1ة1 .-.صص"صرو!هـيها

.آلأ!ضرققةكولأنيبآذوض!!ضارف!خبأقل؟أ:قولهوذلك،والأربعاءالثلائاءفى:يومينفىلها

آهيخي!ذتؤ):،شجرهاأنبت:يقول،(9،10:تلصف)،!اقيهللإ؟ؤتزك:قولهإلىلأ...تؤمتنض

فهكذاسألمن:يقول((01:)فصدت(لمبيينللسئآستؤآءيايرأأزبغة!قي:لأهلهايقول(تقاأقوا

الماءتنفسمنالدخانذلكوكان،(11:؟")فصدتقاان9!وآل!تقاإلىآسئتؤممنلأتؤالأمر

فى:يومينفىسمواتسبعفجعلهافتقهاثم،واحدةسماءجعلهاثم.تنفسحين

والجمعة.الخميس

ستقآءقيفي1لإؤأفخىوالأرضالسمواتخلقفيهجمعلأنهالجمعةيومسمىوإبما

منفيهاالذىوالخلق!الملائكةمنخلقهاسماءكلفىخلق:قال،(12:تلصف)(اقزفأ

وحفنهازينةفجعلها،بالكواكبالدنياالسماءزينثم،يعلملاوما،التردوجبالالبحار

يقولحينفذلك،العرشعلىاستوىأحب!ماخفقمنفرغفلما،الشياطينمن

تفافقتفتهقا*!اش!مه!:ويقول،(54:أياير()الأعرافسيشهفيؤآلأكأضقيئ1ؤ!آلافقة

.(30)الأنبياء:

أحدهممنتخلفدونروتهاقدبالمأثورالتفسيركتبأنالروايةهذهفىوالعجيب

حذفمنبشىءالآخرهورواهاالقرطبىوحتى،السيوطى(-كثيرابن-)الطبرى

.والموضوعاتالإسرائيلياتخطراستفحالعلىيدلماوهو،الأسانيد

،الأسطورةهذهحولملاحظات

أحدوهو(2-2/1)التكوينسفرفىجاءمامعكثيرأتتشابهالروايةهذهأن(1)

استغرقت-النونأوذكرالحوت-فيهاليسأخرىقصةمنأيضاوتقترب،التوراةأسفار

سفرالتكوين.منالأولالأصحاح

واضح.تكلفوهذا.(61:القمانبن!خزثت*،!!ضبزخةضقالأ.ت.إةإنهايننت.ئم:لولدهلهاللما(1)

بأنهعليهوحكم"حطالفيإلىرفعهبعضهملأن-موضوعالحديثهذا:والموضوعةالضيفةفى(429)الألبانىالحلامةقال!(2)

ووضاعهيئ.كذاب!تفيهوذكر،الإسرائيياتمن
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عنهالروايةسلسلةفإن،الروايةهذهمنعنهمااللهرضىعباسابنساحةبراءة(2)

حالهما.ومعلوح!4صالحوأبو،السدىكبرهاتولىالتى،الكذبسلسلةهىهنا

منكثيرابنرواهلما(أيضاالروايةهذهمنعنهاللهرضىمسعودابنساحةبراءة(3)

مسعودابنإلىجاء،البجلىالثهعبدبنجندب:أنهجريرابناسمهحدد-رجلآأن

ما:قال،كعئالقيت:قال؟لقيتمن:قال.الشاممن:قال؟جئتأينمن:فساله

كذبته؟أوأفصدقته:قال،ملكمنكبعلىتدورالسمواتأنحدثنى:قال؟حدثك

براحلتلخإليهرحلتكمنافتديتأنكلوددت:قال.كذبتهولاصدقتهما:قال

تزولاأذؤآلأ!عقئي؟ؤ!آكسيلثآدئة!إن:يقولتعالىالفهإن،كعبكذب،ورحلها

إلىصحيح!اسناده:كثيرابنوقال،(41)فاطر:(بغدقيفنأقديمنأصكفقاإنزاتخآؤلبر

وهى،الروايةهذهمنالآخرهوبراءمسعودبنالثهفعبد.كعبوإلىمسعود)1(ابن

الأعمىرآهولو،خزثوبحمارهفيهاالكذابألبسأيفتاعباسابنوعلىعليهملفقة

حمار.منلكيا:لقال

وضحناأنسبقكما-التوراةعنالأحباركعبنقلمنالروايةهذهوإنما(4)

كعبعلىالصحابةيبلوهكانالذىالكذبتحتتندرجوهى،-ومكانهامصدرها

علىأى-(2)(الكذبعليهلنبلواكنا)وإن:معاويةقالحينبعفحديثهفىالأحبار

نأمناسبقفقد،اختلقهاإنه:أقوللا،الكاذبةكعبرواياتإحدىفهذه،كعب

قصد.أوعمددونالكذبروىوإنما،يختلقولمكذئايتعمدلمالرجلأنوضحنا

همسيلقآدتةإن!م:قالتعإلىاللهفإنالشرعنصتخالفرأيناكماالأسطورةوهذه!5)

للأخذمجالفلا،!ودغلإةمتنأقل!مينأضهـتك!إنزاقآؤيبيتزولآأفاؤألأزض!قي1أتجؤ

القرآنلصحيحمخالفأنهقررناالذىالنوعمنلأنهاأصحابهاعلىتردوإنما،بها

.الحالفىردهولجب،والسنة

لمالخرافةعينفإنه،)بهموثا(أو)البهموت(أوالوثوئا(أوثاليه()الحوتأما(6)

أثبتفقد،بعيدأوقديممنالحد!العلميثبتهولم،صحابىبهيقلولم،نمبهيرد

كاستماوإنمستقرةوالأرض(عمدبغيربنيتالسماءأنفىأل!صيمالقرآنثبتهأماالعلم

ولوإشارةيعطىماعلىالعلماءمنعالميعثرولم،الشمسوحولنفسهاحولتدور

بتحقيقى.(6/036)العظيمالقرآنتفشر(1)

.الاعضامفى(7361)نهبخارى:صحيح(2)

http://www.al-maktabeh.com



ح!يثا8ق!يفالتفاسيراء!ب"محانا!و!وا"سرانيليات421

لشغلالزنادقةوضعهازيادةأنهعندىالظنوأغلبالوثوثا(الحوتوجودعلىبسيطة

حينقبلمنفعلواكما،دينهموفهم،عقيدتهمجوهرعنوإبعادهم،بهالمسلمين

والسنة.القرآنعنبهاالمسلمينلشغل(وليلةليلةو)ألف(ودمنة)كليلةكتبترجموا

كماوتتحركتنطقشخوعئاالحيواناتمناتخذواالذينهؤلاءرائحةهنالأشتموإنى

)إخوانبأنفسهمسمواالذينالمتفلسفينمنالزنادقةفعلوكما،(ودمنة)كليلةفىفعلوا

تنكشفماسرعانقديمةحيلةفهىوالطيورالحيواناتألسنةعلىفتحدثواالصفا(

القصة،بقيةأما،باطلةكعبإلىالحوتقصةنسبةأنأرىفإنىهناومن،وتزول

ولا،سنةأوقرآنمننصفيهايثبتلمآخرهاإلىأولهامنكاذبةفالقصة-وبالجملة

الصحابةعلىموضوعةهىوإنما،أيضاالعلميثبتهاولم،صحيحسليمعقليرتضيها

عليهم.اللهرضوانالكرام

مسلم،صحيحفىحديث.

صحيحفىتشكيكالا؟الإسرائيلياتإظهارفىمناأمانةالحديثهذاذكرناوقد

؟الكماللهمنامن:لكن،إليناوصلتالتىالمطهرةالسئنةكتبأصحمنفإنهمسلم

بنإسماعيلأخبرنى،جريجابنحدثنى،حجاجحدثنا:حنبلبنأحمدالإمامقال

أخذ:قالهريرةأبىعنسلمةأممولىرافعبناللهعبدعنخالدبنأيوبعنأمية

يومالجبالفيهاوخلق(السبتيومالتربةوجلعزالله)خلق:فقالبيدى!تاللهرسول

يومالنوروخلق،الثلاثاءيومالمكروهوخلق،الاثنينيومالشجروخلق(الأحد

يوممنالعصربعدالسلامعليهآدموخلق،الخميس!يومالدوابفيهاوبث،الأريعاء

(؟)(الليلإلىالعصربينفيما،الجمعةساعاتمنساعةآخرفىالخلقآخرفىالجمعة

.الصحاحالأحاديثفىكماالجمعةيومخلقالسلامعليهآدمأنهوهنابهنقروما

الرواية،هذهحولملوحظات.

غرائبمن)وهو:فقالالروايةهذهمتنمناقشةإلىتفسيرهمنكثيرابنسبق(1)

هريرةأبىعنبعضهمرواه:فقالالتاريخفىالبخارىعلله)وقد:قالثم(الصحيح

.(2)(وهوالأعسحالأحباركعبعنعنهاللهرضى

الكبرىفىوالنسائى،المسند(2/357)أحمدورواه،(1)باب،والنارالقيامة!فةفى(27/2789)مسلمرواه(1)

.تفيرهفى(7/271)كثيىابن(2)
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بنعلىالحديثهذافىتكلموقد،جريجابنعلىفيهاخضلفوقد:أيضاوقال(2)

وقال:التاريخفىالبخارىقال،الحفاظمنوغيرهموالبيهقى،والبخارى،المدينى

كعبمنوتلقاههريرةآبوسمعهمماالحديثهذاأنيعنى،أصحوهوكعبعنبعضهم

وهذا،عحفهعنيحدثهفهذا،للحديثويتجالسالنيصطحبانكانفإنهماالأحبار

كعبعنهريرةأبوتلقاهمماالحديثهذافكانتجروالنبىعنيصدقهبماصحفهعنيحدثه

)أخذ:بقولهرفعهوأكد!شكلصالضبىإلىمرفوغافجعلهالرواةبعضفوهم.صحفهعن

،الراوىأوالسامععلىلتختلطوتداخلهاالأسانيدقلبلعبةإذنإنها(!اللهرسول

الحديثليرفعبهفتلاعباللفظإلىفاسدةأمصحيحةكانتنيةبأىالوضاععمدفقد

متهغاهريرةأبافجعل،كعبعنهريرةأبىمنالروايةصحتأنبعد!يوالنبىإلى

والفرية.التهمةهذهبهوألصقبالكذب

الوضع؟أولكذب1بافيهاللقولمجالولاصحيحسندهاالروايةإن:قائليقولوقد

وتساهل،والموقوفالمرفوعبينخلطالذى(جريج)ابنفىهناالعلةأدن8فالجواب

علمهمارغمومسلمأحمدعنهروىلماذا:قيلفإن.الطريقةبهذهالحديثفجاءوذلس

بذلك؟

ابنقال)إذا:فقال،جريجلابنبالنسبةقاعدةوضعأحمدالإمامأنفابحواب(

وسمعت،أخبرنى:قالوإذابمناكير،جاء،وأخبرت،فلانوقال،فلانقال:جريج

.بالقبولالروايةأحمدالإمامفتلقى،أخبرنى:هناجريجابنقالوقد،به(فحسبك

وجهفىمردودالقرآنخالفماكلأنالقاعدةفإنوذاكهذايصحلمولو(3)

الحديثوفى،بالصحةلهيشهدأويؤيدهماصص!!جمالنبىحديثمنهناكيكنلمماصاحبه

سبعةفىالأرضخلقفيهاوذكر،السمواتخلقيذكرلمفإنه،متنهفىوغرابةنكارة

تينفقاؤقاؤآلأضضقتل؟ؤ!آقققخا!ؤتقذ:قالتعالىاللهلأن،القر%نخلافوهوىأيام

.(38:)ق(لغوبيمن!ئتااضؤ!ايأسيتةفي

؟للقىدأنذادااولؤؤتخغفونتؤقرفيآلأزصققققبآلذئتخكفزونأب!ئح!رثولق:سبحانهوقال

لهمتؤآء2أياآضبغهثتماشها1أقؤؤقذزيخيقآيخيقاؤلركقؤيقامنيحئ!ؤلهيقاؤتجغت!آلفقمينضث

.(11-9:)فصدت!ذقاتئماؤقيآلهـئتآءإلمتآشؤئتؤهم!للسئآبيين

ممنرجاليعدةنقلها،التوراةفىأصولألهاأنلوجدناجيذاالروايةفىأمعناوإذا(4)
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عنمعشرأبىعنصالحبناللهعبدعن(الطبرى)1رواهاالتىالروايةفىكما،أسلموا

فخلقالأحديومالخلقبدأاللهإن:قالأنهسلامبناللهعبدعنسعيدأبىبنسعيد

وخلقوالأريعاءالثلاثاءفىوالرواسىالأقواتوخلق،والاثنينالأحدفىالأرضين

آدمفيهافخلق،الجمعةيوممنساعةآخرفىوفرغ،والجمعةالخميسفىالسموات

أبو:فيهاروايةوهذه.،القيامةيومأى-الستاعةفيهاتقومالتىالستاعةفتلكعجلعلى

الحافظ:عنهقال،هاشمبنىمولىالسندىالرحمنعبدبننجيحوهو:معشر،

ضعيف.فالحديث،واختلطأسنقدوكان،(2)ضعيف

واحذايوفاخلقالثه"إن:وفيهاعباسابنعنأخرىروايةالطبرىروىوقد(5)

خلقثم،الثلاثاءفسغاهثالتاخلقثم،الاثنينفسماهثانئايوقاخلقثم،الأحدفسماه

يومىفىالأرضفخلق:قال،الخميسفسماهخامساخلقئم،الأريعاءفسفاهرابغا

وخلق،ثقيليومهو:الناسقولفذلكالثلاثاءيومالجبالوخلق،والاثنينالأحد

يوموالسبعوالهواموالوحوشالطيروخلق،الأريعاءيوموالأشجارالأنهارمواضع

وسند.(3)(الجمعةيومشىءكلخلقمنففرغ،الجمعةيومالإنسانوخلق،الخميس

أيضا.ضعيفالرواية

مسلم.روايةفىحدثكماأيضاالسمواتخلقوجودعدمهوهنالاحظتهماأنإلا

آلذى،!ؤفؤ:الضحاكعنزؤقأبىعن،شريكبنالمسيبعنثالثةروايةوفى(6)

مقدارهيومكل،الآخرةأياممنما:قال،(7)هود:آياوكل!.ستةفيؤآلأزضققي9آبحؤققق

،()الجمعةفسميت،الجمعةيومالخلقوختم،الأحديومالخلقفىابتدأ،سنةألف

.(4)(ائيشيخلقفلمالسبتيوموسبت

منالأمةهذهعلىالمفسرونجناهماتعلملكىالتوراةمنالنصهذاوإليك(7)

)فأكملت:(2-2/1)التكوينسفرترجمةففىالإسرائيلياتنقلواحينالوبال

عمل،الذىعملهمنالسابعاليومفىاللهوفرغ،جندهاوكلوالأرضالسصوات

.(عملالذىجميعمنالسابعاليومفىفاستراح

.تضيرهفى(559)برقمالطرىذكرها(1)

.(595)التقربانظر(2)

.(04303)برقموالأثر(11/88)الطبركا(3)

.(177986-177985)برقم(7/5)الطبرى(4)
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تينهقاقاؤؤالأ!ضقأ!مو؟!تقققنا+أؤآنتذ:سبحانهفقالشبهتهمعلىالقرآنردوقد

نصب.أوتعبمنأى،(38:)ق؟(لغوبمنقناؤقايالهراستةفي

وزوزاكذتا!النبىإلىورفعهأحدهموضعهالأصليهودىترىكماالنص!إن

المحرفة.التوراةعننقلأالأحباركعبقولمنهووإنما،لصحتهمجالفلا،وبهتائا

شاهديكنلمحيث،الغيبلعالمتتعرضالروايةهذهأنوهىملاحظةهنالىأنإلا

الغيب.عالمعنالروايةهذهفىمستندهمهؤلاءيذكرولمتعالىالقهإلاهذاعلى

هوأمفيالمسلميندونإسرائيلبنىإلىفيهاالمروىخبرالغيبوصلكيف4والسؤال

تعالى؟الثهعلىوكذبمنهماجتهاد

الله-اختصهمفقدانحتاراللهشعبلنظريةاستكمالأتعالىاللهعلىالكذبأنه(الاضح

وفضلهممنزلتهمرفعكماأيضاالعلمفىالأعممنأحذابهيخصلمبما-زعمهمفى

كعبةالتوارةولتبقى،وغيرهمالمسلمينعلىالفضللإثباتإلالشىءلا،العالمينعلى

ذلك.بعدالقرآنفىيطعنثم،العلم

ألصقتالتىالصحيحغرائبمنوهى،عليهاالتعويليصحلاكاذبةباطلةفالرواية

فىللتشكيكأو،عنهاللهرضىهريرةأبىفىللطعنمجالفلاكذئاهريرةبأبى

الصحيح.

4والارضالسمواتبخلقتتعلقأساطيرأخى.

ظهرهعلىالذىالحوتإلىتغلغلإبليسأدن:الأحباركعبعننعيمأبوذكر(1)

من-الحوتاسم-لوثياياظهركعلىماتدرىهل:فقال،قلبهفىفألقى،كلهاالأرض

:قال.أجمعظهركعنألقيتهمنفضتهملو؟والجبالوالناس،الدوابووالشجرالأم

-بالدعاءأى-منهااللهإلىفعج،منخرهفىفدخلتدابةاللهفبعث،ذلكبفعلليوثافهتم

بشىءهمإدنإليهوتنظريديهبينإليهالينظرإنهبيدهنفسىوالذى:كعبقال.فخرجت

.(1)كانتحيثعادتذلكمن

لجبريل:فقال،اثلاءوجهعلىمادتالأرضاللهخلقلما:منبهبنوهبوقال(2)

منها(غلبتلقدأعلمأنتربيا:فقال.الرياحفغلبتهفأمسكهافنزل،جبريلياثبتها

.وأرساها)2(بالجبالفثبتها

الجفى.إياسابناسمهالزحور(ئع)بدفىمغفلرواهاالساقطةالأخبارهذهومعظم(1/274)القرطبى(1)

.(51/328)الهاتجكا(2)
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)السماء:قالالفارسىسلمانعنالشيخأبىعنالمنثورالدرفىالسيوطىوذكر(3)

أزقلودن،واسمهابيفهماءفضةمنوالتانية،رقيعاءواسمهاخضراءزمردةمنالدنيا

ماعونا،واسمها،بيضاءدرةمنوالرابعة،قيدومواسمهاحمراءياقوتةمنوالثالثة

،دقناءواسمهاصفراءياقوتةمنوالسادسة،ريقاواسمهاحمراءذهبةمنوالخامسة

.(عرابيا()1وإسمهانويىمنوالسابعة

والثانية،مكفوفموجأولهاالسماء:قالأنه،أنسبنالربيععنوذكرالطبرى(4)

والسابعة!ذهبوالسادسة،فضةوالخامسة،نحاسوالرابعة،حديدوالثالثة،صخرة

.(2)ياقوتة

لبعصن!:بعضهمفقال،والأرضالسماءبينالملائكةمنأريعةالتقى:قتادةوقال(5)

الآخر:قالثم،وتركتهالسابعةالسماءبينربىأرسلنى:أحدهمقال؟جئتأينمن

.(3)متثوتركتهالمغربمنربىأرسلنى:الآخرقالثم،وتركتهالمشرقمنريىأرسلنى

كتابمنأصلعلىلهنعثرلم،والأرضالسمواتوزمانلمكانوصفانجدوهكذا

الذىالأمر،المكتوبالإسرائيلىالتراثعننقلهيؤكدمالهنجدلموكما(سنةأو

الإسرائيلى.للفكرانتماءهومضامينهرواتهعلىاعتمادانرجحيجعلنا

)الاياتتفسيرهذهفىالصحيحأما.

أنذادآؤ-ةلؤتخغفو!تؤقتنفيآلأكأضققققبآلذىيجفزو!رف!بأم!قل:تعالىالثهقولهو

تؤآءياواأزبغةقيتقاآقؤ1ؤقدزييقآلهيهاؤتزكقوثهامنزؤ؟يحىلهيقاؤتجغل!طآ!تمينث!زث!؟ذ

ا!يتأقاتخآأؤكضقاظؤغاآئتياميض!أللؤلقاذقاثققات!ؤآ!تقآءإلىآسئتؤىتؤخطللسئآبيين

!ضببخآلذيحاآل!تقآءؤزيخاأفزقاستقآءفيفيؤأؤخىتؤق!تفيضؤاقيستتغفقضت!فن!طآبيين

.(21-9:)!دتآقييومهوآلغنريرينتقدللت1دؤجفضأ!

:قالأنإلى،(7()النبأ:6أؤتادا؟،ؤآئجتاذ!لأاجمطآئلأزصقكلاآ!تخقلي:تعالىوقال

.(12،13:)ابخأ"!مؤقاجاجمزاجأؤتجغلناضليذاداستئعافؤق!ص"إؤتتيتا

اللهخلقهاالأرضأن:عنهمااللهرضىعباسابنعنالبخارىذكركمايدلوهذا

ثم،آخرينيومينفىفسواهنالسماءإلىاستوىثم،السماءخلقثميومينفىتعالى

المنثور.الدرفى(1/901)السيوطى(1)

.(34376)رقم(12/441)الطبرى(2)

.(34380)رقم(12/451)السابق(3)
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921يثماى5يقما!قلتفاسي!اءله8محكخم!لهها؟كيليئا!لللال!

،والآكام،والجمال،الجبالوخلق،والمرعىالماءمنهاأخرجأنودحوها،الأرضدحا

.(1)(30:)الازعات(!دخقآ:قولهفذلكآخرينيومينفىبينهماوما

غيرأجاب)وكذلك:وقال،تفسيرهفىكثيرابنقالالأرضبعدالسمواتوخلق

وحديتا()2(.قدتماالتفسيرعلماءمنواحل!

كعب،رواهماذكرأنهإلىتفسيرهفىاللهرحمهالسعدىالشيخبهذاقالوقد

أيامستةفىوالأرضالسمواتخلق)فتم:فقال،عنهمااللهرضىسلامبناللهوعبد

هذهإيرادعدم-اللهرحمه-بهالأولىوكان،(3)(الجمعةيوموآخرها،الأحديومأولها

بهقامالذىالنقلإلالهمستندولا،الغيبعالممنلأنها،عنهاوالتجاوزالفقرة

السابق.حديثهفىعباسابنعنرواهالبخارىنرفلم،الكتابأهلعنالمسلمون

فيهنتعالىاللهخلقالتىالأيامعنتكلمحينماكثيرأقطبسيد/الشيخأجادوقد

.مداها")4(هويعلمالتىاللهأياممنشكبلا"إنها:فقال،والأرضالسموات

فىالصحيحوهو،اسمهاأولوقتهاتحديددونتعالىاللهإلىفيهاالعلمئردوهكذا

أعلم.والله.الاياتهذهتفسير

المحفوفى4اللوح()ب

مجاهدعنجريجوابنمقاتلأخبرنى:قال،بشربنإسحاقعنكميرابنروىوقد

ومحمد،الإسلامدينه،وحدهاللهإلاإلهلا:صدراللوحفى)إن:قال،عباسابنعن

)واللوح:قال.(الجنةأدخله،رسلهواتبعبوعدهوصذقبالثهآمنفمن،ورسلهعبده

المشرقبينماوعرضه،والأرضالسماءبينماطوله،بيضاءدرةمنلوحالمحفوظ

معقودوكلامه،نوروقلمه،حمراءياقوتةودفتاه،والياقوتالذروحافتاه،والمغرب

فيضجيد!انفؤفض!تل:تعالىقولهعضدوذلك،(3)(ملكحجرفىوأصله،بالعرش

.(12،22:)البروبئ(ثخفوفيتؤح

سعيدبنالملكعبدعنسليمأبىبنليثطريقمن"يخروالنبىإلىرفعهأنهوالأعجب

الفتح.فى(8/559)حجرابنوصححه.-السجدةحمسورةالتفيرفى(14)بابالبخارى:صحيح(1)

الخشر.فى(1/901)كثرابن(2)

.(151)تفيرهفى(7/621)كثيرابنوزكرها(47)صهالسمدىتفسير(3)

قطب.لشد(5/0131)القرآنظلالفى(4)

الفير.وفى(1/12)والفهايةالبداية(5)
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بثا!ح؟يفاقلتفاسيراءكاب!محان!ط!ها؟"سرائيليانا

.(2)الحفظسيئ:هذاوليث،(()أبيهعنجبيرابن

أبووهو(الكاهلىبشربن)إسحاقفيهماالطريقلأنموضوعانالحديثانوهذان

الذىجريجابنوتدليس-اللهقاتله-مقاتلفيهمانرىثم()المبتدأكتابصاحبحذيفة

.-العلماءقولحدعلى،ليلحاطبكان

جبهةفى:)إنهالمحفوظاللوحعنقالالطبرىجريرابنأنذلكمنوالأدهى

قال:كثيرابنليقولعادثم،عنهاللهرضىمالكبنأنسإلىالكلامونسب،(إسرافيل

هنا.فالعلة!!إسنادبلاهكذا(3)العرشيمينعنهوةمقاتل

علىاقتصربالغيبالوحىأنالحديثهذاوضعأثبتناأنبعدهناقولهنملكماإن

إلاالغيبعالمعنخبرانقبلألآمنهجناومن،سواهأحدإلىيتعداهولمصيانهصاللهرسول

السابقة،الرواياتهذهفىمتوافرغيروهذاالصحيحالحديثأو،الوحىطريقهكانإذا

الكلبل،عنهاللهرضىعليهالعهدةإن:نقولفلنعباسابنعنروايتهاصحتولئن

!ى.المعصومإلاويردمنهيؤخذ

،ا!خلوقاتمنوغيرهاوالقمرالنتهممسالأتهارالبحار،سائراخلوقاتفى()ب

لنتكلرقى8لبحراوا،لغربىالبحرا0

معاويةبنمحمدعنكتابىفى(4)وجدت:مسندهفىالبزاربكرأبوالحافظقالوقد

عنأبيهعنصالحأبىبنسهيلعنعمروبناللهعبدبنالرحمنعبدحدثناالبغدادى

البحروكلم،الغربىالبحرهذااللهداكلم:قال-!يرواللهرسولإلىأى-رفعههريرةأبى

:قال؟بهمصانعأنتفكيفعبادىمنعبادافيكحاملإنىةللغربىفقال،الشرقى

الشرقىالبحرهذاوكتم،والصيدالحليةوحرمه،نواحيكفىبأسك:قال.أغرقهم

،يدىعلىأحملهم:قال؟تهمصاتعأنتفماعبادىمنعبادافيكحاملإنى:فقال

الكبير.فى(21/72)الطبرانىورواه(1)

.(739)الميزانفىكما:ك!ابمقروك:الحافظقال(2)

.(8/291)كثيروابن،(12/531))3(الطرى

مناولة!ولاإجازةولاسماعغيرمنصحيفةمنالعلمأخذعنعبارةوهىالوجادة:المحدثهيئعخدالطرلقةهذهوتمعى(4)

نأفىنرقولا،يلقهلمأوالكتابهذامنهوسمعلقيهسواءخطهعرفشيخبخطكتابعلىشخصيقفأن:وعورتها

صاحبه.إلىبثهرتهإليهن!بهصحةمناستوثقولكنهيعاعرهلممنبخطالكتابكانأواغيرهماأوجدهأوأباهيكون

.(161،171)عا!!لا،عياضالقاضى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


131يثا!ح9يفا!قلتفاسيراء!ب؟عا!خم!له!ا!ئيليا!الأسراا

.(1)(اذحأتعلملا:قالثم،والصيدالحليةفأثابهلولدهاكالوالدةلهموأكون

هما:شيئينبينيجمعالحديثوهذا

.الإسرائيلياتمنأنهتإ:

.موضوعهوثم:ا

القاسمأبوالعمرىوهوعمرو(بناللهعبدبنالرحمن)عبدفيهفلإنوصفهفأما(1)

أفظعفهذا:قالثم،الحديثهذاالذهبىلهروىوقد،بالكذبومتهم،!سوكالمدنى

.(2)الرحمنعبدبهجاءحديث

كذاتاكان،حديثهمزقتثم،منهسمعتهوقد،بشىءليسةأحمدالإمامعنهوقال

والجوزجانى،،حاتموأبو،زرعةوأبو،معينابنضعفهوقدمناكير،وأحاديثه

وأفظعهامناكير(أحاديثهعامة:عذىابنوقال،والنسائى،داودوأبو،والبخارى

.(3البحزحديث

.موضوعفالحديثإذن

.موقوفأنهوالأشبه:الحديثعنالذهبىقالفقدالإسرائيلياتمنكونهؤأما(2)

وجدكانقدفإنه،أشبهالعاصبنعمرو.بناللهعبدعلىالموقوف:كثيرابنوقال

بأشياءمنهمايحدثفكان،الكتابأهلعلوممنكتتامملوءتينزاملتيناليرموكيوم

.والمردودوالمنكوروالمشهورالمعروفمنهاالإسرائيلياتمنكثيرة

كعبعنحذثهريرةأبافإن،الزاملتينكتبمنحذثقدعمروابنكانوإذا8!لق

بهذهيأخذوالمكلهمبل،المحدئينالمفسرينمنكثيراأنوالحق.عنهاللهرضى

بعيد.أوقريبمنيذكروهاأوالروايات

وابحراد،البروالبحرأمم.

بنعيسىبنمحمدعنواقدبنعبيدعنالمثنىبنمحمدعنيعلىأبوروىوقد

ع!اج!اللهرسولسمعت:قالالخطاببنعمرعنجابرعنالمنكدربنمحمدعنكيسان

منيهلكشىءوأول،البرفىوأربعمائةالبحرفىستمائةمنهاأمةألفالله)خلق:يقول

بضعفه.وحكم(5/128)الزوائدمجمعفىالهئصوذكرهالمنئور،الدر(1)

.(094)الميزان(2)

.للتراثالفجردار-ط.بتهحمقى-كثيرلابن(1/35)والنهايةالبداية(3)
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يثاحا5يقا!قلتفاسيراء!ل8عك!غلهها"لإس!ائيلياتا231

.(1)(سلكهقطعإذاالنظاممثلتتابعتهلكفإذا،الجرادالأعمهذه

لاحديثهذا:وقال(بالوضععليهوحكمالحديثهذاالجوزىابنضغفوقد

(2)
يصح.

البصرىعبادأبو:واقدبنعبيد:وقالالحديثهذارواةعلىكثيرابنحملوقد

قال،مفأضعفوشيخهعليهيتابعلايرويهماعامة:عدىابن:وقالحاتمأبوضعفه

والتفسيرعنهيحدثأنينبغىلا:زرعةأبووقال!الحديثمنكر:والبخارىالفلاس

أمؤ*يطيزبختاجئهطبيىؤلآآلأزضيىفيدآتهمن!ؤق!:تعالىالثهقولهوالصحيح!

.(38:)ا!نمام(*زلهؤئح!تزونإكثؤ:قئمنبن!لآفيقضطتافاأ!ائئحص

الشمس،خلقفىموضوعحديث.

عن)وا؟(بسندمردويهوابن،حاتمأبىابنأخرجالمنثور()3()الدرفىالسيوطىقال

فأما،عرشهنورمنشصهمئاخلقالله"إن:قالت!"النبىعنعنهمااللهرضىعباسابن

بينما،قدرهاعلىالدنيامثلخلقهافإنهشصمئا،يدعهاأنهعلمهسابقفىكانما

خلقهافإنه،قمراويجعلهايطمسهاأنهعلمهسابقفىكانماوأما،ومغاربهامشارقها

عنوبعدهاالسماءارتفاعلشدةصغرهايرىإنماولكن،العظمفىالشمسدونمن

النهارولا،النهارمنالليليعرفلممرةأولخلقهاكانكماالشمستركفلو،الأرض

وقتمتىالمسلمونيدرولم،يفطرومتى،يصوممتىإلىالصائميدرولم،الليلمن

جناحهفأمرجبريلفأرسل،والحسابوالسنينوالشهورالأيامعددوكيف؟حجهم

،النورفيهوبقى(الضوءعنهفطمس،مراتثلاث-شمسيومئذوهو-القمروجهعلى

!صدقئئغوأآدنقايىضصزةيةءاؤتجغفنآآللييةكأاققخؤنآايحئنؤآلنقازةآليهلؤتجغفتا!:قود5فذدك

.(12:)1!صاء(تفمييلأ!ثمة:قئؤكأؤآئجستالتآلميحينذىؤقغقئوأزنمشيمن

لوجودضعيفأى)وا؟(بأنهالحديثعلىالسيوطىحكمهوهنامنهأتعجبوما

ابنوزكره(ضعيفواقدبناللهعبيدفيهةوقال!الكاملفى(5/352):عدىابنوقال،للسيوطى(1/13)الدرالنثور(1)

تفشره.فى(3/249)و(1/39)كفير

الحوشى.إسحاقأبوالثيئ/لفضيهلة(1/32)النافلةوانظر.الجوزىلابن(3/41)الموضوعات(2)

.(4/661)لمورالدرا(3)
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331بتاى8يقاقالتفاسيراءيه8عكطوالمه5ا؟ملرانيلباتا

إذن،(1)(المصنوعة)اللآلئفىالحكمنفسذكروقد،فيهوالمجاهيلالضعفاءمنجماعة

البشرية:النفسآفةوإنها؟كسابقيهمشهورغيرالحديثأنمع؟تفسيرهفىذكرهفلماذا

وماينفعبماوحشوالكتبملئثم(شىءأىعنشىءكلمعرفةعلىوالتطلعالفضول

ينفع.لاوعلم،ينفععلمبينإسلامنافرقولقدينفعلا

تلكوهىإليهاسبقنىقدشهبةأباالعلامةوجدتماالحديثهذافىلاحظتوقد

حينمامحفاالألوسىمحمودالسيدكانوقدالحديثهذاألفاظفىنجدهاالتىالركاكة

وشرحوالسفلية،العلويةالأجرامترتيبفىيجئلمأنهالفضلاءبعض)وذكر:قال

فىالمهمةالمسائلمنليسذلكأنلما،شىءالشارععنالفلاسفةفعلكماأحوالهما

وحدةعلىبهماوالاستدلالالتفكرإلاالمهموليس-والسلامالصلاةعليه-نظره

بغيرالسماءرفعمنفسبحالن،منهايحستنبماحاصلوهو-شأنهجل-وكماله،الصانع

.(2)(رواسىفيهاوجعل،الأرضومذ،عمل!

الثهرسولأنعنهمااللهرضىعمرابنعننافعحديبفىجاءماهذافىوالصحيح

غئمفإن،لرؤيتهوأفطروا،لرؤيتهفصوموا،للناسمواقيتالأهقةاللهجعلدا:قال!

.(3)"افويثلاثينفعدواعليكم

والقمرالشمسخلقفىأيضنابالصحابةألصقتالتىالموضوعاتومن

القمر،فىالتىاللطخةعنعنهاللهرضىلعلىقالالكواءابنأنالطبرىرواهما(1)

.(4)(21:)الإسراء(آلننيةاة!قتخؤنآالقرآنتقرأأما!لحك:فقال

أبىعن،جذاضعيفوهو-معدانبنعفير،طريقعنومرفوغاموقوفاروىما(2)

كلبالثلجيرمونها،أملاكتسعةبالشمس"وكل:قال!رراللهرسولأنالباهلىأمامة

.(5)(أحرقتهإلاشىءعلىأتتماذلكلولا،يوم

هوبل،شىءمنالنبوةكلمجوامعمنفيهفليس،شديدةنكارةمنيعانىهناوالمتن

قطغا.والموضوعاتالإسرائيلياتمن

وفيه:الشوطىوقال،الموضوعاتفى(041-1/139)مرضوعبانهالحديثعلىالجوزىابنحكموقد(1/31)اللألئ(؟)

.حتلاقوالابالوضعالجوزىابنعليهحكموتد،رجالوضاعوهو:مريمأبىبننوح

.تفشرهفى(13/99)لوسىالأ(2)

.المستدركفىللحاكموعزاهيخرجاهولمالإسناد!حيح:تفسيرهفى(1/592)كثيرابنقال(3)

تفشره.ىف(22119-22118)64(برقم/8))4(الطبرى

الضعيفة.فى(293)الألبانىقالوكذلك،الكبيرفى(8/971،5770)الطبرانى:مرضوع(5)
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بثا!ح؟لفاقل!فاسهـراح!ب؟عانا!طلا،ا!سرائيليان؟3:

ونصفوتسعينائنينبحوالىالأرضعنتبتعدالشمسأنالحديثالعلمأثبتوقد

وأ،انصهرتأوالأرضلاحترقتهذامنإليناأقربكانتولو،الأميالمنمليون

علىماوالموتالتجمدلأصابمناأبعد،.ولوكانتالفضاءفىيتصاعدبخازااستحالت

جزءمليونىمنجزةايتجاوزلاالشمسحرارةمنإلينايصلوالذى،حياةمنالأرض

.حياتنا)؟(يلائمالذىهوالضئيلالقدروهذا،حرارتهامن

خلقه،فىتعالىالثهلقدرةتضييعفيهالملائكةقبلمنبالثلجالشصسرمىإثباتإن

منالحاقدأو،الزنديقيريدهمابالضبطوهذا،خلقهفىسبحانهإبداعهمن!انقاص

.(5:)الرحمنلم"ؤآنقؤيخسئباب!،أيختخمق:قالإذتعالىاللهوصدق،الكتابأهل

قزحاوقوصادجرة.

حدثنامخلدبنإبراهيمحدثناالفرجبنروحالزنباعأبىعنالطبرانىروى(1)

بنجابرعنمجاهدعنيحيىأبىعنالطائفىمسلمبنمحمدعنانحتاربنالفضل

سئلتفإذاكتابأهلقومإلىمرسلكإنىمعاذدايابنط!ور!و:اللهرسولقال:قالاللهعبد

.(2)"العرشمخت(ختةالعابهى:فقلالمجرةعن

منكروهو،حاتمأبوقالكما-بالأباطيليحدثانحتاربنالفضل:الحديثوفى

جبلبنمعاذعنورواه،إسناداولامتتالاأحاديثهعلىيتابعلا:عدىابنوقال،جذا

.(3)(العرشتحتحيةعرقهىالسماءفىالتى)المجرة:وفيه

سحرةأبىبنالأعلىعبد:وفيهالإسنادبهذا!بوإلاالنبىعنيروىولا:قالثم

أعرفه.ولم

ومن،والتعديلالجرحأهلمنأحديعرفهولم،يعرفهولا،أعرفهلاأيضاوأنا8قلت

.البلاءيأتىهنا

أمرين:فعلإلىالكذابأوالوضاععصدفقد

.الحالمجهولصروفغيروهمىاسموضع"،

.(6/4834)القرآنظلالفى(1)

للهيثصى.(8/513)الزوائدمجى(2)

أيضئا.المنئورالدرفىوذكره(1/44)المرفوعةاللآلئفىالسيوطىوذكره(نفسهالسابق(3)
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والعينالحالمجهولفهومنه(سصعه)عمنأوشيخ()عنأو)رجل(عنوضعأوةح

مفا.

هووهذاسوئاأوعيئاأوحالأالمجهولأنإلىيفطنأندونالحديثالمتلقىيتلقىثم

الكارثة.وسبب،البلاءسر

)الحيوانات،لسانعلىفلسفتهمنقلواالذينهناالزنادقةرائحةأشمزلتولا

.(والحشرات،والطيور

وكان،المسلمينمعالأسودتاريخهممدىعلىتكررتلطالماقذرةلعبةوهذه

العلمجاءثم،سبحانهالخالققدرةفىطعنتالتىالمروياتهذهعنالسكوتبالأحرى

بمشاهداتبل(فقطالنظرياتبمجردلاوالأساطير،الخرافاتهذهليكذبالحديث

بعيد.منأوقريبمنتلتقطوصورالحديثةبالأجهزة

()العرشأو()المجرةمعنىيدركونلاالذينالعوامأماميذكرعندماهذامثلحديئاإن

الكونهذايتكونالسائللعابهامنالتىالحيةحجمفىمفكرآيطرقأحدهمسيجعل

ومكذبمصدقبينماوالخلافالجدالويحتدم،حولهمنمعسيناقشهاثم،الفسيح

كمافتهلك!!الكتكوتأمالبيضةأولأخلقأيهماتدرىلاأمةإلىالنهايةفىلنصل

الفلسفىالفكرفىأغرقتحينيهودأمةقبلهماومن،والرومانالإغريقأمةهلكت

ماوهذا،العقيمةالجدليةوالحوارات،الفكرىالزخمهذاوسطالإيمانفضاعوهرطقاته

الخبيثة.الرواياتهذهذكرمنأكثرواهذاأجلومنوالمسلمينللإسلامالزنادقةأراده

اللهرضىأنسعنميمونةأبىبنعطاءعناللهعبيدبنبشارفعن(ح!ققوسأما(2)

وإذا،خصبعامفهوالسنةأولمنكذاالقوسكانإذا":!راللهرسولقال:قالعنه

وفى،يصحلاحديثهذا:الجوزىابنقالوقد"الغرقمنأمانفهوآخرالسنةفىكان

أبىبنعطاءبحديثيحتجلا:الرازىحاتمأبووقال.وضعاف،مجاهيلإسناده

.(منكرالأمر)1،جذاالحديثمتروكعبيدبنبشار:الأزدىالفتحأبووقال،ميمونة

معاوية(إلىكتبهرقلأنعباسابنعنجبيربنسعيدعنكثيرابنروىوقد

إليهفكتب:قال.عنهمأسألهمعقافسيخبرنىالنبوةمنشىءفيهمبقىكانإن:وقال

منالأرضلأهلأمانالقوس)إن:عباسابنفقال...القوسوعنالمجرةعنيسأله

.((1/5)المصنوعةواللآلئ(164)المجموعةوالفوائد،الجوزىلابن(1/43)الموضوعات(1)
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عنهما.اللهرضىعباسابنإلىصحيحإسنادوهذا:كثيرابنقالثم،(1)(الغرق

العربومعارف(صحفعلىدليلآليسالخطأ)شيوعفإنالإسنادصحةفرضوعلى

مجردأنهالحديثالعلمأثبتالذىقزحقوسحقيقهمعرفةحدإلىتصللمقدئما

فتظهر،الضوءانكسارأنواعمنكنوعالمطربعدالمتبقيةالمياهقطراتفىللشمسانعكاس

الأرضعلىزيتانسكبلومثلأيحدثكما،المياههذهفىمحللةالشمسألوان

قريبمنبالنبوةلهذاعلاقةولا،السبعةالطيفألوانالزيتفىالإنسانساعتهافسيرى

بعيد.منأو

توفىأنهروىفقد،الوقتذلكفى-الرومقيصر،هرقلوجودهوحفافيهأشكوما

عفانبنعثمانعهدفىأوبقليلهـ(13)اليرموكمعركةبعدوتحديذا،الزمانهذاقبل

مابعدقتلةشرقتلوهأنملكهبلاطفىوجندهوزرائهبعضلبثفما،عنهاللهرضى

فقد،صفصفاقاغاإلاأراهافلاأصولهامنالروايةأنسفيجعلنىماوهو،ملكهمضيع

هناككانإذاإلا،عليهالمتفقالواضحالتارلخنحالفتهاكذبهاعلىتدلقرينةلىظهرت

كملكبعدهآخرهرقليعرفولم،جديدمنيبعثلمماتلماهرقلأنإلاهرقلآخر

!ي!النبىلحديثمصدافا)قيصر(منبدلأالشائع)الإمبراطور(اسمصاربل(للروم

،بعدهقيصرفلاقيصرهلكوإذا،بعدهكسرىفلاكسرىهلك"إذا:عليهوالمتفق

."اللهسبيلفىكنوزهصاولتنفقن

الأحاديثرأيتكمابل،قزحقوسفىشىءذكر!روالنبىعنيصحولم

موضوعة.

،بشدةهبتإذاالريحكانتفقد،عديدةبخرافاتتمتلئالعربيةالجزيرةكانتولكن

وأ،الناسمنأحل!لموتأنهاأشاعواشابهماأو،الخسوفأوالكسوفحدثأو

فيها،"شيروالنبىيتحدثلمحينالنبوةتمحهالم،بقيتمماالمعارفهذهأنفيبدو،ولادته

المعروفوالصابئةوالنجومالكواكبعبدةمنالزنادقةإحيائهاإلىوععدماتتأنهاأو

الإسرائيلياتمنحفاأنهاأو،والنجوموالقمركالشمسالسماءفىالهياكلعبادةعنهم

وتشترك،الخيوطفيهاتتشابكالجريمةأنشكلا،إسرائيلبنووأطلقها،أشاعهاالتى

ورسوله(اللهعلىالكذب:واحدةالنتيجةلكن،تحديدهايصعبعدةأطراففيها

.(1/54)الداية(1)
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.العقيدةفىوالتشكيك

لأنهالخمرجالبيجلدولمالشارببجلدفأمرالخمرتجاهالإسلامفعلكماولنفعل

والحمد،راويهاعنالبحثأعياناإذاخاصة،بكذبهاعلمناإذاالروايةفلنتق،يشربهالم

ظفرئا.خلفنافلنلقها،بكذبهاعلمناقدلثه

4ءالسمانجومفىالمرويةوالإسرائيلياتالموضوعةالاخاديتومن.

كانتالزهرةأنالأحباركعبعنعمرابنروىفقد4()الرفرةبيتعلقما(1)

كوكتاالثهفمسخهاسيأتىكما-وماروتهاروت-أغوتأنهاإلازمانهافىالنساءأحسن

.(1)افجنأو

مسندفىكماعمرابنعن!مهالنبىإلىالزنادقةرفعهاحينالروايةهذهخطرواشتد

.(2)حاتمأبىوتفسيرابن،أحمد

اللهالعن:قالأنهضحا!هالنبىإلىيرفعهعنهاللهرضىعلىإلىنسبوهآخرحديثوفى

يصح،لاوهذا:كثيرابنقال،(وماروتهاروتالملكينفتنتالتىهىفإنهاالزهرة

.(3)اذجمنكروهو

ضمنالروايةهذهوقوععلىدذمماالأولىالروايةفىالأحباركعباسموردولقد

باطلة.فهى،!طا!صاللهرسولإلىالوضاعونرفعهاثم،الإسرائيليات

عبيدبنمبشرطريقمنمسندهفىالبزارروىفقدب)سمقيل(المسمىالنجمأما(2)

ابنعنديناربنعمروعنيزيدبنإبراهيمطريقومن-عمرابنعنأسلمبنفلدعن

الثهفمسخهظلوفاعشئازا)كان:قالثم،سهيلأذكرأنه!بخررالنبىإلىيرفعهأيضاعمر

منوأصلهالحمصىحفصأبووهو،القرشىعبيدبنمبشر:فيهوالحديث.شهائا(

الكوفة.

وأما،ويكذب،الحديثيضعكان:والدارقطنىأحصدوقال.الجمهورضعفه

.متروك:والنسائىأحمدوقال(باتفاقهمضعيفوهو،الخوزىفهويزيدبنإبراهيم

.بشىءوليس،بثقةليس:معينابنوقال

مرفوغا.باطل:الضعيفةفى(017)الألبانىوقال،مصندهفى(2/134)أحمد(2)و(1)

.(1/018)النضسير(3)
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لافالحديثهذاوعلى،الحديثضعيف،الحديثمنكر:زرعةوأبوحاتمأبووقال

السماءإن:فقال،هناقويةملاحظةالقرطبىلاحظوقد،(؟)بالكليةشىءبهيثبت

مسوخا.النجومهذهتكونفكيف.(2)مدآخلققبلخلقتوغيرهاوالنجوموالأرض

منأو...إسرائيلبنىأخبارمنهذا:قلناالظنأحسناوإذا:كثيرابنوقال

.(3)أعلموالثه،عليهايعوللاالتىخرافاتهم

الأحاديث.هذهمثلفىوهوالقول

وأ،الذهبعلىالكلأيؤثرونكالأنجعاموماتواعاشواإسرائيلبنىأنهىالقضيةإن

)البابليين-أممنللقهرإسرائيلبنوتعرضفقد،تراهمنكلعلىتنبحكالكلابهم

يسجلون،وكتابةدواوينأهلوثنيتهمعلىهؤلاءوكان(الرومان-الفرس-الآشورلين

ونقلواالأمهذهاليهودفققد،القاهرةتقلدالمقهورةوالأمة،خرافاتمنيعلصونما

نهار.منليلأتعرففلا،رينيةأوعقديةثوابتعلىتعتمدلاالتىالسخيفةحضارتهم

بماواستعلوا،العداءوناصبوه،وثقافتهبحضارتهالأخذأبواالإسلامقهرهمفلما

فىيطعنواأنذلكبعدوأرادوا،الإسلامعقيدةاحتقارإلىالكبرياءبهموجنحعندهم

وقل،الدينجانبإلىآخرديتاابتدعواحتىوأساطيرهمخرافاتهمفنشرواالإسلام

الغفلة.أوالسفهمنوسلم،وصدقهارواياتهمفىنظرمنعندنا

من-يزعمونكما-الطبيعةوراءماعالمأو،الغيبعالمأنحقاتقريرهنودوما

وكل،خاطىأساسعلىبنيتمحاولةهىفإنما،اليهودفعل-كصايقتحمهأنحاول

اليهودفعلكما-جاهلمحاولةلأنهاوجهلوضلالتخبطهىإنماإليهاالمتوصلنتائجها

وجهلآ.وحيرةضلالأإلاوتحرلفهمبفعلتهمازدادوافما-

منأنمع،وعلومهالإسلامسيثرىهذاأنظتاعنهملينقلواالمسلصينبعضوجاء

لاالمنهاروالأساس،النتائجفىالانحرافإلىيؤدىالوسيلةفىالانحرافأن:البديهى

مشيد.قصرعليهيبنى

البلبلةبإثارةكفيلوحده(الخلق)بدءفىإسرائيلبنىانحرافاتمنطالعناهماإن

علىالسيرمنتأتىالحقةفالمعرفةولذلك،والقلببالنفسالقلقوحلول()العقدية

.(1/532)والنهايةاعبداية(1)

.(2/57)القرطبى(2)

نفسه.-بقالما(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


631يثماى؟يفاقلتفاسبرا!به؟عكغه!ا!الاسراليلباف

منالمنقولةالقصاصاتتلكعنبعيذا،القرآنوهوالمستقيموالطريق،الأسنىالوجه

والوضاعين.الزنادقةعنالمرويةالأكاذيبأو،والإنجيلالتوراةفىالمحرفةالكعوب

4خيراشأ

أموزالناوبين،إدراكهاأوتحصيلهاإلىسبيللاعدةأموزاعتاأخفىتعالىاللهفإن

بأسماءيصرحلموالأرضالسمواتسبحانهخلقوحين،طلبهافىالسعىعليناينبغى

وجلعزالثهجعلوإنما،هذاطلبإلىسبيلفلاالفسيحكونهفيهاخلقالتىالأيام

وقد،وأبدعخلقماكلفىوجلعزالحقإعجازسطورالمؤمنيقرأصفحاتالكون

أحليأؤآخقفبضح!*%آؤ؟قيأآقلقيفيإت!ي:فقال،ذلكإلىعبادهسبحانهدعا

يثتوؤ!تئلأؤء%بخونجهةصا*ؤقفرقيماآدتة-ش!شوتتذينأنيآ!طآلأئبفيلأؤلآتئتؤآلثقاس

3الأخاير"3*.آغدالمحتققخاسخخ!!مطلأشدأخلقتضا!شاؤآلأضحف!آ!ؤ؟تففة

.(019،119:عمران

والتفكر،التأملقيمةالمؤمنينقلوبفىأيقظتالتىهىتلكالقرآنصيحةكانتلقد

اللهآياتفىوالتدبرالنظرطريقعنسبحانهالخالقمعرفةنحوووجهتهم،فهزتهم

إلىالشوقنسيمليرىبالكمالبالجمالالجلالفيهيتعانقفسيحواسعكونفىالمجلوة

منفيهبماالكونهذاكانفإن،سبحانهوقذرودبز،،وخلق،أبدعالذىالإلههذالقاء

تحتبسلاأنهاشكلا!؟سبحانهعظمتهتكونفكيف،إبداعاتهمنواحذاوروعةجمال

آطسقكجتلي.تممنقدرةلأنهامعلومنطاقأوإطارأو،بحدودتحدأو،كونيةنواميسداخل

.(11:)الورىآئتجحدين(آل!نميئمؤفؤءقئ

بسمواتهالوجودهذاعنهاتفتققدرة،واعتنت،ودبرت،خلقتقدرةإنها

وحدانيةاستشعارنحوتجرها،وتلابيبهاالقلوببمجامعأخاذةمشاهدوهى،وأرصيه

طواغيت:ستتهاوىوساعتها،والذلةوالخضوع،بالإيمانلهوالإقرار،تعالىالله

رسالةوهذ،الرياحأدراجوكيف،ويتم،لماذاوستذهب،والنفس،الشيطان،الهوى

.والموضوعاتالإسرائيلياتعنبعيذاوسهولتهابساطتهافىالإسلام
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وماروتهاروتقصةفىوالموضوعاتالاسرائيليات

4وماروتهاروتقصة.

والقرطبى،كثيروابن،المنثورالدرفى،والسيوطى،تفسيرهفىالطبرىروىوقد

ومفادها:الروايةهذه

ضنييها!)أتخغلرئناأى:الملائكةقالتالأرضإلىاللهأهبطهلماالسلامعليهآدمإن"

،(30:)ادفرة(تغقخونلاقاأظؤإيختماقالتلتؤئقدسقبخفدكئنتمبخؤنخنآلذقآكأؤتيئفلثييهائمسيذ

منملكينهلفوا:للملائكةتعالىاللهقال.آدمبنىمنلكأطوعنحن!ربنا:قالوا

هاروت!رينا:قالوا،يعملانكيففتنظرواالأرضإلىنهبطهماحتىالملائكة

فجاءتهما،،البشرأحسنمنامرأةالرفرةلهماومثلتالأرضإلىفأهبطا.وماروت

والله!لا:فقالا.الإشراكمنالكلمةبهذهتتكلماحتى!واللهلا:قالت،نفسهافسألاها

نفسها،فسألاها،تحصلهبصبىرجعتثمعنهمافذهبمت.أبذاشيئابالئهنشركلا

ثتمفذهبت،أبذانقتلهلا!والثهلا:فقال،الصبىهذتقتلاحتى!والثهلا:فقالت

الخمر(هذاتشرباحتى!واللهلا:فقالت،نفسهافسألاها،تحملهخمربقدحرجعت

تركتماماوالله:المراة:قالت،أفاقافلما.الصبىوقتلاعليهافوقعا،سكراحتىفشربا

عذابفاختارا،والآخرةالدنياعذاببينفخيرا،سكرتماحينفعلتماهإلاأبيتصاهمماشيئا

.(الدنيا")؟

وعلى.،عباسوابن،مسعوروابن،عمرابنإلىسندهاالقصةهذهرواةنسبوقد

خثيم.بنوالربيع،ومجاهد،الأحباركعب:التابعينومن

..المجروحينمنوغيرهماوالكلبى،السئدىورواها

روىحيث،عنهماالثهرضىعمرابنعنص!ئالنبىإلىفرفعهامنهمكثيروتجاوز

يا:قال،الليلآخرمنكانفلما،عمرابنمعسافرت:قالنافععنبسندهالطبرى

لا:قال!طلعتقد:قلتثم-ثلائاأومرتين.لا:قلتالحمراء)2(؟طلعت،انظرنافع

ماإلالكقلتما:قال!مطيعسامعمسخرنجم(اللهسبحان:قلت!أهلأولامرحتا

.(1/97،031)انئوروالدر.(2691)فقرةإلى(6841)فقرةمنتفسيرهفى(405-1/005)الطبرى(1)

.الماءفىنجم(2)
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،ربيا:قالتالملائكة"إلن"جي!:اللهرسوللىقال:وقال"!ير.،اللهرسولمنسمعت

لو:قالوا.وعافيتكمابتليتهمإنى:قالفيوالذنوبالخطايافىآدمبنىعلىصبرككيف

،يختارواأنيألوا)1(فلم:قال.منكمملكينفاختاروا:قال!عصيناكمامكانهمكنا

القصة.ذكرثم(2)"وماروتهاروتفاختاروا

رضىعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعنذكرواالروايةهذهتاييدفىوإمعاتاء؟ت

قالت:أنهاعنهاالله

تسأله،ذلكحداثة،موتهبعد!يواللهرسولتبتغى"الجندل"دومةمنامرأةقدقت

أختى!ابنيا:لعروةعائشةقالت،بهتعملولمالسحرأمرمنفيهدخلت،شىءعن

قدأكونأنأخافإنى:فقالتامرأةجاءتنى:تقول،لأرحمهاإنىحتىتبكىفرأيتها

فقالت:،إليهاذلكفشكوتعجوزعلىفدخلست،عنىفغاب،زوجلىكان،هلكت

فركبتأسودينبكلبينجاءتنىالليلأتانافلما،يأتيكتجعليهبهآمركمافعلتإن

معلقينبرجلينفإذ"بلابابلوقفناحتىكشىءيكنولم،الآخروركبتأحدهما

تكفرىفلا،فتنةنحنإنما:فقالا.السحرأتعلم:فقلت؟بكجاءما:فقالا،بأرجلهما

فذهبت،فيهفبولىالتنور)3(ذلكإلىفاذهبى:قال.لا:وقلصثفأبيمت،وارجعى

رأيتهل:فقالا/نعم:فقلتتجأفعلمت:فقالا،إليهمافرجعت،أفعلفلمففزعت

فأبيت(،تكفرىولابلدكإلىارجعى!تفعلىلم:فقالا،شيئاأرلم:قلت؟شيئا

ثم(وخفتجلدىفاقشعرذهبتإنىثم،فيهفبولىالتنورذلكإلىاذهبى:فقالا

فقالا:،شيئاأرلم:فقلت؟رأيتما:فقالا.فعلتقد:فقلت،إليهمارجت

فبلتفذهبتأمركرأسعلىفإنك،تكفرىولابلدكإلىفارجعى؟تفعلىلم4كذبت

،أراهماحتىعنىوغابالسصاءفىفذهبمنىخرجبحديدمتقنغافارسئافرأيت،فيه

خرجبحديدمتقنغافارسئارأي!ت:قلتفيرأيتما:فقالا،فعلتقد:فقلت،وجئتهما

اذهبى.،منكخرجإيمانكذلك!صدقت:فقالا،أراهماحتىالسماءإلىفذهبمنى

إلاشيئاتريدىلن!بلى:فقالت،شيئالىقالوما،شيئاأعلمماوالله،للمرأةفقلت

القحى،:فقلت،فطلعت،اطلعى:فقلت،فبذرت،فابذرىالقمحهذاخذى،كان

.يقصرواأى(1)

.(1/97)المنثوروالدر.(1691)برقم(1/405)الطبرى(2)

.الفرن:القور(3)
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اطحنى،:قلتثم،فيبست،ايبسى:فقلت،ففركتافركى:ت!فثم،فلقحت

فىشعط،كانإلاشيئاأرىلاأنىرأيتفلصا،فخبزتاخبزى:قلتثم،ثطحخت

أصحابفسألت،أبذاأفعلهولاقطشيئافعلتما،المؤمنينأمياوالله،وندمت،يدى

لها،يقولونمادروافما!متوافرونوهم،لخحتاللهرسولوفاةثةحدا،"يا!صاللهرسول

منبعضأو(عباسابنلهاقالقدأنهإلا،يعلمهلابمايفتيهاأنوخافهابوكلهم

!أحدهما)1(أوحيينأبواكلوكان:عندهكان

القصة؟هذهفىالعلماءءارا.

اسمتحتوقعوامنهمأسانيدهاخلالمنالقصةهذهرواةأنأولآنلاحظ(1)

.(بالكذبالمتهمينأو،الوضاعينأو)الضعفاء

يسمعولمعباسابنيلقلموكلاهماعباسابنإلىوجويبر،الضحاكرفعهافقد

الجرحعلماءقالكما:المتروكالكذاب:الكاهلىبشربنإسحاقسندهاوفى

يل.لتعدوا

كصفته.واسمهالرفضإلىيميلكانالذىالمتروك:الكلبىوفيها

الصغيرأمالكبيرأكانسواءذكرناهأنسبقكماحالهومعلومأيضاىدئ!ملاوفيها

منهما.فالبلاء

الخطأمنالعصمةلهامخلوقاتالملائكةأنمنالأمةعليهاجتمعتلمامخالفتها(21

بأنهمووصفهم(6:)التحريم؟بريههـقزوتكتاتؤتفغلوآقزممه+قآآدطةيغصو!3!لا:فيهمتعالىقالإذ

؟ةيخذ!؟ؤقن:وقال.(27(26:)1!نبياءبمغ9تيغقفوفيريةؤكويآأستمؤليوجمئجكوتةلآفيف!!فوت9+*،مجا

.(19،02:)1!نبياءلإنريحةثوتؤآلنقاكألاآفلنئتجخرفيحتخ!يرو!ؤلأمجقاذته!غنتوريص!تئ!خي!أ

بمعشخونلاؤآلنها!ؤههءأجمالببآ""أضتيخونزتتجمنذقآتذينآسئخ!فتزوأ+!قإت:وقال

.".(61:عبس)بم!بنص!)حصآ:لوقا.(38:فصلت)

يستحيلالذينالملائكةعلىوجلعزالحقخلعهاالتىالسنيةالأوصافهذهغيرإلى

السماء،وحىومنهم،الكافرينعلىللمؤمنينمددهمبل،المعصيةفىوقوعهم

إليهموجلعزالحقأوكلهاإلتىالمهامهذهغيرإلى،بالقطروالموكل(بالجبالوالموكل

:فقالوااللهإلىالعلمردواإذأيفخانورانىوفعلهموكلامهم،نورانيةمخلوقاتفهم

.(1/101)والدرالمفثور1(1698)برقم(5.-1/6)الطبرى(1)
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أنهميتصورفكيف،(32:)البقرةأحيهجؤيم؟آ.ؤ!لمخا.آأنتإنالقىغفغمتتاقابناخآجمكق!لآ-!صنخخنلقى

الو:الروايةهذهزعمفىكما-لهمقالإذالروايةهذهفىكماتعالىاللهكلامردوا

.(عصيناكماربيابنافعلتلو:فقالا.لعصيتمانىآدمبنىبهابتليتبماابتليتكما

تجرأالذىاللعينإبليسفعلمنهىبل،أقوالهمولا،صفتهمهذهليستالملائكةإن

وأثنت،إليهالعلمورذت،النقصعنربهاالملائكةنزهتحينفى،وجلعزريهعلى

والحكمة.العلممننفسهبهسفىبماسبحانهعليه

يكمنوهنا،القضيةهىهذهنعم(121:)الأنعامأؤقآبهؤيم"آإتيزخوكأآقجطين؟!ؤإن

يقفونكإبليسآخرينالملائكةمنليجعلالإنسشيطان%لىأوحىالجنشيطان،الداء

موضوعة.،مكذوبة،مختلقةقصةفىتعالىاللهأمام

.فضلاء)؟(مؤمنونالملائكةأنعلىالمسلمونأجمع:عياضالقاضىقالولقد

المعصيةتسويغيريدونفيهاوأفسدوا،الأرضفىعلواالذينإسرائيلببنىولكأنى

الخرافيةالقصصهذهتأليفإلىفعمدوامعاصيهمكثرةعنالعذروتقديم،لأنفسهم

ورسله.،وملائكتهاللهعلىفيهاكذبواالتى

النهاية.فىعنهملينقلواالمسلمونجاءثم

وأتصديقهاإلىسبيلفلاصراحةالملائكةفىالسلفيةالعقيدةتخالفالقصةهذهإن

قبولها.حتىأوبهاالإيمان

.(2)القصةهذهبوضعحكمفقدالجوزىابنالإماموأما(3)

المفسرين،ونقلة،الأخبارأهلذكروما.قالفقدالشفافىعياضالقاضىوأما(4)

نأفاعلم-وماروتتو.راهأى-وابتلائهماخبرهمافىعباسوابنعلىعنروىوما

شيئاهووليسه!طءاللهرسولعنصحيحولاسقيملاشىءمنهايرولم،الأخبارهذه

.(3)وافترائهميهودكتبمنالأخباروهذه...بالقياسيؤخذ

أى-)وحاصلها:فقالالإسرائيلياتمنالقصةبأنجزمفقدكثيرابنالإماموأما(5)

صحيحمرفوعحديثفيهاليسإذ،إسرائيلبنىأخبارإلىتفصيلهافىراجع-القصة

القرآنسياقوظاهر،الهوىعلىينطقلاالذىص!!المعصومالصادقإلىالإسنادمتصل

.عياضللقاض(2/188)الثفا(1)

.(1/82)المصنوعةاللألئ(2)

.عياضللقاض(2/189)الثفا(3)
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اللهأرادهماعلىالقرآنفىوردبمانؤمنفنحنإطنابولابسطغيرمنالقصةإجصال

.(1)الحالبحقيقةأعلموالله،تعالى

الرزاقعبدرواهكماالأحباركعبإلىمرجعهإسرائيلىخبرفهو)وبالجملة:وقال

الأحباركعبعنعمرابنعنسالمعنعقبةبنموسىعنالثورىعنتفسيرهفى

.(2)(بالقصة

.(3)رواياتبثلاثتفسيرهفىالإسنادبهذاالطبرىرواهاوقد-

فىاعتقدمنأدنعلىالراقىالشهابونص:ايعانىروحفىالألوسىوقال(6)

.(4)العظيمكافر!بالئهفهو،خطيئتهماعلىيعذبانملكانأنهماوماروتهاروت

وقال،السعودوأبو،الرازىفعلكمابالرأىالتفسيرأهلردهاوكذلك(7)

أى-الأصولتدفعهقولفإنه،وغيرهعمرابنعنوبعيدضعيفكلهوهذا:القرطبى

رسله.إلىوسفراؤه،وحيهعلىاللهأمناءهمالذينالملائكةفى-()العقيدةالدينأصول

فيهمويخلق،كلفوهماخلافمنهمويوجدالمعصيةوقوعينكرفلاالعقلوأما

الفضلاءوالأولياءالأنبياءخوفهذاومن،موهومكلتعليلاللهقدرةفىإذ،الشهوات

السنة،صحيحأوالقرآنمنأى،بالسمعإلايدركلاالجائزهذاوقوعلكن.العلماء

منه،بالتهنعوذكفر(...تفتخناأنلككان)ما:الملائكةقولإنثم...(5)حصيولم

وهمنزهناهموقد،أجمعينعليهموسلامهالفهصلواتالكرامالملائكةإلىنسبتهومن

.(6)يصفونعماالعزةربريكسبحان،المفسرونونقلهذكرهماكلعنالمنزهون

ثم،يذكرهالملكنه،عنهماصروفةقصةهناكبأنأقرفقدالظلالصاحبوأما(8)

أى-للناسويعلمانهالسحريعرفانكاناأنهمايدعونالشياطينأواليهود)وكان:قال

فرية:أيضاالفريةهذهالقرآنفنفى!عليهماأنزلالسحرأنويزعمان-وماروتهاروت

.(7)(الملكينعلىالسحرتنزيل

2)

3)

5)

6)

7!

العسير.فى(1/512)كثيرابن

.(1/68)البداية

.تفسيرهفى(1/205)(6881-6871"6861)بأرقام

.(1/134)المعانىروح

التفسير.فى(1/56)القرطبى

.(1/57)السابق

.(1/59)القرآنظلالفى
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الله4حجررحمهماوابنللسيوطىغريبموقف.

إلىبعفالأسانيدأنعذرهما،ذلكفىوتشدداالقصةبصحةالرجلانتمسكلقد

العلامةعليهمارذوقد،الروايةبأصولمنهماتمسكاالقصةرفعدونصحيحةالصحابة

بعضإلى،حسنةأوصحيحةأسانيدهابعضألنأنكرلا)وأناةقالحيث،شهبةأبو

وخرافاتهم،إسرائيلبنىإسرائيلياتمنومخرجهامرجعهاولكنالتابعينأوالصحابة

.(1)(الموقوفرفعفىوبخاصة،يغلطقدوالراوى

لكثير(عيش)أكلأو(رزق)بابتمثل(وماروت)هاروتقصةأنجيذاأعلمهماإن

يغلقسوفوالإسرائيلية،بالكذبووصفهاوإنكارها،والأئمةالوعاظأوالخطباءمن

لهم.الرزقأبوابمنبائا

صحةمعنىفليس،الآنيحدثماوهذا،العلمفسدالوسيلةفسدتإذا...ولكن

لإجماعمخالفأنهكما(العقيدةلأصولتمافامخالفهناالمتنإذ،المتنصحةالسند

بظاهرتمسكاإلا-الثهرحمهما-منهمايعدولاحجروابنالسيوطىفعلهوما،العلماء

منكثيرفىالآخرعلىأحدهمايرجحأنينبغىولاودرايةرواية:والحد!ما،الأمر

وقد.والأصول،والإجماع،السنةوعسحيح،القرآن:المتنخالفهإذاخاصةالأحوال

.وماروتهاروتقصةمتنهنافعلها

،(2)القصةتفسيرهذهفىوالصحيح

مغيبة(لحكمةللناسوابتلاءفتنةالأرضإلىتعالىاللهأنزلهماوماروتهاروتأن

تعليمالسحرالناسفيعلمان،!قلآة!فتخنإفتماثويأتيهمامنلكليقولانكاناوأنهما

صفاتعلىالناسمنيطلعانهلمنيقولانكاناأنهمابمعنى،إليهدعاءتعليملاإنذار

ولكنبهليعمللاتعلصهومناكافئكانبهوعملمنكمتعلمهمن:وكيفياتهالسحر

الشاعر:كقول،مؤمئاكانبهيغترولئلا،ليتوقاه

(3)لهيهتقعالئاسمنالشئرتغرفلاقضنيتؤقيهولكنللشرلاالشرعرفت

نأالشياطينفيهزعمتوقتفىتعالىاللهمنبأميرللناسالسحرتعليمهمكانوإنما

بالسحر،الجنوسخر،بالسحرالريحفسخر،وحاشاه،ساحراكانالسلامعليهسليصان

.461صوالموضوعاتالإسراثيليات(1)

الحديث.دارط(1/85)القرطىتفسيرهامرجفاكان(2)

.نواصلأبىوالبيت(3)
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.المعجزةوبينالسحربينللتفرقةالملكانفنزلالسحرالناشالشياطينفعقمت

فيقول،يريدماإلاملكهفىيقعلابأنهلنفسهتعالىاللهيقررالنهايةفىولكن

.(201:)القرة؟حآلته!نبإد!أخديمنيهببضآقيينخوؤقاغ:سبحانه

حدثلبسلإزالةتعالىاللهمنبإذنالأرضإلىنزولهمااقتضتضرورةهىإذن

المكذوبة.الرواياتبتلكلناحاجةفلا،والسحرالنبوةبين

السلامعليهآدمقصةفىوالموضوعاتالاسرائيليات

بهايتعلقوما

،تفسيرهفىالروايةهذهالطبرىروى(1)

أبىعن،عمارةبنبشرحدثناةقال،سعيدبنعثمانحدثنا:قال،كريبأبوحدثنا

يقال،الملائكةأحياءمنحىمنإبليسكان:قال،عباسابنعن،الضحاكعن،روق

:قال،الحارثاسمهوكان:قال،الملائكةبينمنالسمومنارمنخلقوا،()الجن:لهم

:قال،الحىهذاغيرنورمنكلهاالملائكةوخلقت:قال.الجنةخرانمنخازتاوكان

فىيكونالذىالنارلسانوهو-نارمنمارجمنالقرآنفىذكرواالذينالجنوخلقت

الجن،الأرضسكنمنفأول،طينمنالإنسانوخلق:قال،ألهبتإذاطرفها

جندفىإبليسإليهماللهفبعث:قال.بعضابعضهموقتلالدماءوسفكوافيهافأفسدوا

ألحقهمحتىمعهومنإبليسفقتلهم،الجن:لهميقالالذينالحىهذاوهم-الملائكةمن

داقد:وقال،نفسهفىاغترذلكإبليسفعلفلما،الجبالوأطرافالبحوربجزائر

عليهتطلعولم،قلبهمنذلكعلىاللهفاطلع:قال.أحددايصنعهلمشيئاصنعت

بم،!يكةآلأزخيىفيقايحكلل!)إقي:معهالذينللملائكةاللهفقال،معهكانواالذينالملائكة

الجنأفسدتكماأتيقاكأل!،أؤ!ئعلفى!يقايقيذقنلهيقا!)\أتخغل:لهمجيبينالملائكةفقالت

قدإنى:يقول،لم%شقفوتلآاغؤقماأ)إقي:فقال،لذلكمحليهمبعثناوإنماالدماءوسفكت

بتربةأمرثم:قال.واغترارهكبرهمن،عليهتطلعوالمماعلىإبليسقلبمناطلعت

-مسنونحمأمن(الصلباللزج:واللازب-لازبطينمنآدماللهفخلق،فرفعتآدم

فمكث:قال،بيدهآدممنهفخلق:قال،التراببعدمسنوئاحمأكانوإنما:قال.منتن
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:قال-فيصوتأى-فيصلصلبرجلهفيضربهيأتيهإبليسفكان،ملقىجسذاليلةأربعين

ليسالذىالمنفوخكالشىء:يقول،(41:)الرحمنصلصشليكأأع!ىابلم؟منلهو:اللهقولفهو

ثم،فيهمنولخرجدبرهمنويدخل،دبرهمنويخرجفيهفىيدخلثم:قال،بمصصت

ولئن،لأهلكنكعليكشئطمتلئن!خلقتماولشىء-للصلصلة-!شيئالست:يقول

رأسه،قبلمنالنفخةأتت،روحهمنفيهاللهنفخفلما:قال.لأعصينكعلىسلطت

شرته،إلىالنفخةانتهتفلصا،ودفالحغاصارإلاجسدهفىمنهاشيئايجرىلافجعل

الله:قولفهو،يقدرفلملينهضفذهب،حسنهمنرأىمافأعجبهجسدهإلىنظر

ضراء.ولاسراءعلىلهصبرلاضجرا:قال،(11)1!سراء:غخولالأآفينتم+أ!ؤكأت

اللهمنبإلهام(العالمينربدته)الحمد:فقال،عطسجسدهفىالنفخةتمتفلما:قال

إبليسمعكانواالذينللملائكةقالثم:قال.آدميااللهيرحمك:لهاللهفقال،تعالى

إلاأجمعونكلهمفسجدوا،لآدماسجدواالسمواتفىالذينالملائكةدونخاصة

وأنا،لهأسجدلا:فقال.واغترارهكبرهمننفسهبهحدثكانلما،واستكبرأبىإبليس

أقوىالنارإن:يقول-طينمنوخلقتهنارمنخلقتنى،خلفاوأقوىسئاوأكبرمنهخير

وجعله،كلهالخيرمنآيسهأى-اللهأبلسهيسجدأنإبليسأبىفلما:قال.الطينمن

التىالأسصاءهذهوهى،كلهاالأسماءآدمعلمثم،لمعصيتهعقوبةرجيضاشيطاتا

منذلكوأشباه،وحماروجبلوبحروسهلوأرضودابةإنعمان:الناسبهايتعارف

خلقواالذين،إبليسمعكانواالذينالملائكةعلىالأسماءهذهعرضثم،وغيرهاالأم

،هؤلاءبأسماءخبرونىأ:يقولبم!لأءلمحضيآسئقآءئيو!حنآرأ:لهموقال-السمومنارمن

فلما:قال(الأرضفىخليفةأجعللمأنىتعلمونكنتمإن،؟رصنديينحشختؤإتلهو

،غيرهيعلمهلاالذى،الغيبعلممنبهتكلموافيماعليهماللهمؤاخذةالملائكةعلصت

الغيبيعلمأحذاييهونأنمنلئهتنزيفا-ليسئخخ!لثنهو:قالوا،علمبهلهمليسالذى

علممنمنهمتبرئاإ*قماغقفت!ادليسيهلؤتتمابريولا-إليكتبنا-،علمبهلهمليسالذى،غيره

خبرهمأ:يقول-فينههوبآشقآبهؤتخوأ!ا!\إ:فقال.آدمعلمتكماعلمتنامالاإ-الغيب

أظؤ)إيئ-خاصةالملائكةأيها-ر!ض!ل!أ!آوهل:قالأنتمامويأشقآبهؤيم،،)قققآ.بأسمائهم

-تظهرونما:يقول-؟تدوتقما!)قأظؤ،غيرىيعلمهولا،لأؤآلأهـضيىقي1ؤ!آغيمت

نفسهفىإبليسكتممايعنى(العلانيةأعلمكصاالسرأعلم:يقول-!(يم!فون"لأؤقاحئنشؤ

والاغترار.الكبرمن
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قاذلأوإد:ثناؤهجلاللهقولأنعنتنبئعباسابلأعنالروايةوهذهةجعفرأبوقال

الملائكةمنلخاصثناؤهجلاللهمنخطاب،(!يفةآلأزضيىفيقايكلإيئلفقببكةكأثلقى

الذين-خاصةإبليسقبيلةكانواالملائكةمنذلكلهمقيلالذينوأن،الجميعدون

لهممنهامتحائاذلكبقيلخصهمإنمااللهوأن-آدمخلققبلالأرضجنمعهقاتلوا

خلقهمنمنهمخلفاأضعفهوممنكثيروفضلعلمهمقصورليعرفهم،وابتلاء

اللهعدوإبليسظخهكما،الأجساموشدةالأبدانبقوىتناللاكرامتهوأن،عليهم

هفوةكانتآلذقآء!حؤتيمنعلثييقاذي!عئضنييهاأتخغل!قالأأ:لربهمقولهمبأنومصرح

ذلكمنبهنطقوامامكروهعلىأطلعهمثناؤهجلالثهوأن،بالغيبورجضامنهم

إليهوتبرأوا،بالظنونالغيبرجممنونطقواقالوامماإليهوأنابواتابواحتىعليهووقفهم

كانقدالذىالكبرمنعليهمنطوئاكانماإبليسمنلهموأظهر،غيرهالغيبيعلمأدن

مستخفئا)1(.عنهم

8قال،يليهالاثرالذىوفى

عن(أسباطحدثنا:قال،حمادبنعمروحدثنا:قال،هارونبنموسىبهحدثنى

،مرةوعن-عباسابنوعن،عالحأبىوعن،مالكأبىعن،ذكرهخبرفىالسدى

أحب،ماخلقمناللهفرغ"لما:!يدالنبىأصحابمنناسوعن،مسعودابنعن

الملائكةمنقبيلةمنوكان،الدنياسماءملكعلىإبليسفجعل،العرشعلىاستوى

فوقع،خازئاملكهمعإبليسوكان،الجنةخرانلأنهمالجنسمواوإنما-الجن:لهميقال

وقد،هارونبنموسىقالهكذا-لىلمزيةإلآهذااللهأعطانىما:وقال،كبرصدرهفى

اللهاطلع(نفسهفىالكبرذلكوقعفلما-الملائكةعلىلىلمزية:وقال،غيرهبهحدثنى

.(*!يقةآلأزضيىفيقاسكلإثيئلفقل!كهزئلثقاذر)ؤإد:للملائكةاللهفقال،منهذلكعلى

فى"الأرضيفسدونذريةلهيكون:قال؟الخليفةذلكيكونوما،رينا:قالوا

آلذقآءؤتيمئملثييقاضميذقنييقا)أتخغلرينا:قالوا.بعضابعضهمولقتلويتحاسدون

فبعث.إبليسشأنمنيعنىلمتغقفولنلاقاأظؤإثيئقالتلقىؤئقذسقيخفدكئن!تيخؤتخن

وأمنىتنقصأنمنكبالتهأعوذإنى:الأرضفقالتمنهابطينليأتيهالأرضإلىجبريل

ميكائيل،اللهفبعث،فأعذتهابكعاذتإنهارب:وقال،يأخذولمفرجع:تشيننى

:فقال4منهفعاذتالموتملكفبعث،جبريلقالكمافقالفرجع،فأعاذهامنهفعاذت

.(606)برقمتفشرهفى(042-1/238)الطرى(1)
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مكانمنيأخذفلموخلطالأرضوجهمنفأخذ،أمرهأنفذولمأرجعأنبالتهأعوذوأنا

.(1)هبفصعدمختلفينآدمبنوخرجفلذلك،وسوداءوبيضاءحمراءتربةمنوأخذواحد

الرواية.هذهآخرإلى

الروايتين،حولملاحظات

وعجائبغرائبمنتخلولاالتىالمبالغاتضروبمنكثيرعلىيحتويانأنهما(؟)

:فقالهذالاحظنفسهالطبرىأنحتىوالاضطرابالخلطوقعأننتيجتهامنوكان

منعباسابنعنرويتالتىالروايةمعنىمعناهمخالف-الثانيةالرواية-الخبرفهذا

.(2)لبقذكرهاقدمناالتىالضحاكرواية

لاحيثالروايةهذهببطلانالإقرارإلاإزاءهنملكلاالاضطرابأوالاختلافوهذا

حديث.أوقرآنمنلهاسند

،فالسدى،الكذبرواةرواتهماأنالروايتينهاتينببطلانيقينعلىيجعلناومما(2)

كثيرابنجعلمما،عنهمااللهرضىعباسابنعنروواإذاحالهمامعلوموالضحاك

الإسنادوهذامناقشتهايطولنظرفيهاأشياءوفيهغريبسياق)هذا:تفسيرهفىيقول

.مشهور()3(تفسيربهيروىعباسابنإلى

فلعل،كثيرةإسرائيلياتفيهيقعالسدى)وتفسير:السدىروايةعنأيضاوقال

.(4)(المتقدمةالكتببعضمنأخذوهأنهمأوالصحابةكلاممنليسمدرجبعضها

الصحيحةالنبويةالسنةوفىالقرآنفىؤردمالصحيحالروايتينهاتينمخالفة(3)

.الأمورهذهفىخاصة

وابحن)إبليسحقيقة()أ

الجن.لهيقالحىومن،الملائكةمنكانإبليسأنالروايةهذهذكرتوقد

الدنيا.للسماءخازئاملكاكانإنه:فقالتالثانيةالروايةأما

الملائكة(أشرافمنوكان،عزازيليسمىكانأنه:الرواياتبععن!وزادت

.الجنانعلىخازئاوكان،قبيلةوأكرمهم

.(607)مقرب(240/1))1(السابق

.(1/241))2(الطبرى

.(1/021)كثيىابنتفشر(3)

.(1/121)السابق(4)

http://www.al-maktabeh.com



اثي!حاكق!يفالتفاسيرا!كاب!عافالم!!9ا"سرائيللان31

فكان،صغيراوكانإبليسفسبى،الجنتقاتلالملائكةكانت:مسعودابنروايةوفى

.(1)إبليسفأبىسجدوالآدمبالسجودأمروافلما،معهايتعبدالملائكةمع

حالهمسبقوقد،جريجوابن،ومقاتل،والسدى،الضحاكطريقمنرواياتوهى

جميغا.الضعففى

4ايفققبلأصقفنا9ؤإلإقي:تعالىالثهقالفلقدتمافاالقرآنصريحتخالفالرواياتوهذه

قالولذلك،(05:)الكهفلإ*زتهأكلبغنت!فقآلجنمنإئييهـنكأن*ق!خذ:أأفيذ!وأسئخذ

أصلآدمأنكماالجنلأصلوإنه،عينطرفةالملائكةمنيكنلم:البصرىالحسن

البشر)3(.

منوغالبها،السلفعنكثيرةآثارإبليسعنروى)وقد:كثيرابنوقال

بكذبهيقطعقدماومنها،منهاكثيربحالأعلموالله،فيهالينظرتنقلالتىالإسرائيليات

المتقدمة(الأخبارمنعداهماكلعنغئيةالقرآنوفى،أيدينابينالذىللحقنحالفته

لهموليس،كثيرةأشياءفيهاوضعوقد،ونقصانوزيادةتبديلمنتخلوتكادلالأنها

الأمةلهذهكما،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفعنهاينفودنالذينالمتقنينالحفاظمن

الجيادوالحفاظالنقادالجهابذةمنالنجباءوالأبراروالأتقياءوالسادةوالعلماءالأئمةمن

،منكرهمنضعيفهمنحسنهمنصحيحهوبينواوحرروه،الحديثدؤنواالذين

منذلكوغير،والمجهولينوالكذابينالوضاعينوعرفوا،ومكذوبهومتروكهوموضوعه

وسيدالرسلخاتم-المحمدىوالمقامالنبوىللجنابصيانةذلككل،الرجالأصناف

وأرضاهم،عنهماللهفرضىمنهليسبماعنهيحدثأوكذبإليهينسبأن-البشر

.(3)(لعفوقدمأواهمالفردوسجناتوجعل

السابقةالرواياتلهذهالناستصديقكثرةمنملقد-اللهرحمه-الرجلأنفيبدو

منه.بالثهعياداالرجيماللعينإبليسشأنمنترفعالتى

نسبوافقدأيضاتكوينهفىبلفقطحقيقتهفىيكنلمالوضعحذأنتتصورأنولك

أصلفهذا،بيضاتخمسفباضنفسهفرجفىفرجهأدخلإبليسإن:قولهمجاهدإلئ

ينكحفهو،فرتجااليسرىوفىذكرااليمنىفخذهفىلهخلقتعالىاللهإن:وقيل،ذريته

.(1/951)المفثورلدرا(1)

.للتراثالفجردار-ط.بتحقيقى-والهايةالدايةفى(1/08)كفيرابن(2)

.(5/281)السابق(3)
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.(1)وشيطانةشيطائاسبعونبيضةكلمنفيخرجبيضاتعشرلهفيخرج،بهذاهذا

تعالى.دتهوزلفىقربةمثلهوترك،ونقلهالرواةمعهتساهلكيفأدرىماالهراءوهذا

وراءهانبحثأنينبغىلاماالأمورمنهناكأنالناسيعلمأنيوقاالشعبىأرادلقد

:فقالرجلفسأله،الفردإيمانفىسلئاأثرتريمابل،الإيمانزيادةفىجدواهالعدم

.أشهدهلمغرسذلكإن:فقلت؟زوجةلإبليسهل:فقالرجلسألنى

القرآنفىعنهنبلغلموما،نرهلمماالأمورمنأنسائلهيعلمأنذلكمنقصد

صفخا.الذكرعنهولنضرب،عنهفلنمسك

،الرواياتهذهفىالصحيحأما

الملائكة،:مخلوقاتالثلاثةوعاش،للبشرأتاآدمكانكما،الجنأبوهوأبليسإن

آدمتفضيلرأىحينريهإبليسعصىئم،السماءفىتعالىاللهملكوتفىإبليس،آدم

كما،وجودللجنيكنولم،الأرضإلىالجميعأهبطثم،الثهرحمةمنفأخرجعليه

والتكاثر،عليهاالحياةرحلةفبدأتالأرضإلىالجميعنزلحتىوجودللبشريكنلم

والإسرائيلية.الموضوعةالرواياتهذهعنبعيذا

بالتهبالاستعاذةإلاعليهعونولا،آدمبنىعدوإلشيطانأنلهالتفطنينبغىوما

كيدهتعالىاللهوصفمخلوقوهو،تعالىاللهأمرناكماعدؤااتخاذهوينبغى،تعالى

سئقطئةوإضاؤلهوو،(76:)النساءة؟رنضييفاكأ!آفتيطثتحقجذإن!:سبحانهفقال،بالضعيف

منه:بالثهالاستعاذةإلابقىفما،(001:)النحلليضتتيىجفونيهءفوينانيؤآويؤلأنةينآلذغلي

أغوذت!ض!وؤفل.(002:)1!عرافظيو(ستمحكلونةسايالطهسئخيذنزحقاآفتيطئنمنيةتغنلقؤإقا؟!كل

.(97،98:(بر)المؤمنونيحفزوفيأنضلمحبيلث9ؤأغوفيآلتتيطينقي!زمنبلت

يفيد.ولايجدىلافيمانفسكتتعبفلابهأمرناماوهذا

تعالى،الفهمعحوارالملائكةحقيقة()ب

وأ)أحياءللملائكةأنذكرواحينجسيمخطأفىالرواياتهذهأصحابوقع(1)

آخرلشىءشىءحكم)إعطاء:ومعناه،الشاهدعلىللغائبقياسفذلك(قبائل

حالهمفقاسواالعلةهىوهذهمخلوقاتالملائكةأنرأوافقد.(علتهفىلاشتراكهما

بالضرورةخاطىأمروهو،ودول،وقبائلأحياءإلىيقسمونالذينالبشرحالعلى

.تفسيرهفى(01/043)القرطبى(1)
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ولكنهم،نعم:لثهمخلوقاتوالملائكة،الشهادةوعالم،الغيبعالمبينفارقثمةلأنه

طين،منالبشربينماالنورفهىالخلقمادةمنبدةاكثيرةأمورفىالبشرعنيختلفون

بطبيعةوانتهاء،والصعودوالهبوطالتشكلحريةالملكتعطىالتىبالقدراتومروزا

إلاتعالىاللهعصوالطالماضعيفةأنفسأصحابالبشربينما،اللهيعصىلاالذىالمقك

عالمإنه؟وقبائل،أحياءللملائكةإن:نقولأنيتسنىإذنفكيفمنهموالرسلالأنبياء

.بالمرةمتوافرغيرهناوهو،سنةأوقرآنمنقطعىبوحىإلافيهلنامستندولاالغيب

بالغيب(و)رجم،()هفوةمنهموقعتالملائكةأنتذكرالثانيةالروايةأنثم(2)

هفواتلاالخطأمنمعصومونهمحيثتمافاالملائكةفىعقيدتناأصوليخالفماوهذا

!علؤتتمالآ!!حف:تعالىالفهإلىالعلمردوامنهمبلبالغيبيرجمونفعولا،لهم

يتناجونبأنهمللملائكةوتصوير،الشاهدعلىالغائبلقياسعودةإنهظف!تآ(قا*

لاأى4بالقولتعالىالثهيسبقونلاالملائكةإنثم،البشرعصاةيفعلكمابينهمفيما

علىالبشريةالصفاتخلعينبغىفلا-العلماءقال-كمافيهلهميأذنلمشيئايسالونه

الملائكة.

رواياتتذكرالتىالحربوهىالأرضعلىالمزعومةالحربإلىبالإضافةهذا(3)

.الأرضفىأفسدواالذينوالجنالملائكةبينقامتأنهاإسرائيلبنى

خلفا،الأرضفىسيخلقبأنهتعالىاللهأخبرهمالملائكةأناذن،فالصحيح

لأمرين:الأرضفىسيفسدالخلقهذاأنالملائكةففهم،خليفةفيهاوسيجعل

أنهمحيثالبشريةالطبيعةمنفهموهبماأو،خاصبعلمذلكعرفوالأنهمإما)أ(

التىالمادةتؤثرأنمنبدفلا،مسنونحمأمنصلصالمنسيخلقالإنسانأنعلموا

لأ!م!ئفوفيخبييمنل!ر!منآيلإص!قسا!ؤلقذ:تعالىالفهقالوقد،فيهمنهاخلق

خلقه.قبلالمادةهذهمنسيخلقأنهعلموافلقدإذن،)الحجر:62(

بينهميقعماالناسبينيفصلالذىبأنه()الخليفةلفظمنفهمتالملائكةأنأو()ب

.(1)والمآثمالمحارمعنويردعهمالمظالممن

فىجعلإذاأنهالملائكةأعلماللهكان:قالحينقتادةلمحهماالتفسيرومن)ج(

الأزضيىفيبئسكلأإيئ:تعالىقالحينفسألواالدماءوسفكواأفسدواخلفاالأرض

.تفسيرهفى(1/111)كثيرابن(تضيرهفى(28لإ/1)القرطبى(1)
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.(1)؟لاأمبهوأعلمهمأخبرهمالذىأهو(!يفة

تفسيرهفىالرزاقعبدرواهوقد:قلت(.حسنقولوهذا:عنهالقرطبىقالوقد

وجودإشكاليةعندنايحلماوهومتصلبسندمعمرعنقتادةعنمقطوعصحيحبسند

الملائكةتطاولأيضايبطلثم،المزعومةالحربيبطلثم،الإرضعلىالإنسقبلالجن

وجل.عزربهمعلى

(السلامعليهآدمبخلقيتعلقما()ب

السلامعنيهجبريلأمرتعالىاللهأن،الثانيةالروايةخاصة-الروايتانهاتانتخبرةث

منىتنقصأنمنكبالتهأعوذأنى:الأرضفقالتمنهابطينليأتيهالأرضإلىينزلأن

معثم،السلامعليهميكائيلمعالقصةوتكررت...يأخذولمفرجع،تشيننىأوشيما

اختلافقدرعلىمختلفينآدمبنوفجاءمختلفةترابمنبقبضةجاءالذىالموتملك

القبضة.هذه

موسىأبىحديثفىجاءفقد"س!هررالنبىعنصغلماتماقامخالفةالروايةوهذه(1)

فجاءالأرضجميعمنقبضهاقبضةمنآدمخلقالله"إن:قال!ؤالنبىأنالأشعرى

والسهل،ذلكوبين،والأسودوالأحمرالأبيضمنهمفجاء،الأرضقدرعلىآدمبنو

.(2)"ذلكوبين،والطيبوالخبيث،ذلكوبينوالحزن

(غيرهأوالموتملكإلى(التراب)قبضةبإسنادلناحاجةولاتماقاواضحوالحديث

موسىمحاجةحديثذلكيعضد،الملائكةمنتدخلدونبيدهآدمخلقتعالىاللهفإن

.(3)"بيدهاللهخلقكالذى"أنت:لآدمالسلامعليهموسىقالحيثوآدم

بالضعفاءمملوءةفيهانطعنالتىالروايةأنعنناهيك.ذكرناهمايؤيدوهذا

جاءلما()بديل!الزنادقةطرحهاروايةإلاأراهاوماوالضحاك،صالحوأبى،كالسدى

والباطل،الصحيحبينأىوذاكهذابينفخلطت،المطهرةالسنةوصحيحالقرآنفى

القصص.هذهمثالهافىالقرآنمخالفةهووالمهم

فكرتالنما:الإسرائيلياتإلىوردهاالروايةهذهبوضوحالذاتيةقناعتىيؤيدومما(2)

.(1/289)القرطبى(1)

فى(؟975)الألبانىوصححه-الشةفى(6934)داودبوأ-صجححسن:وقال،العسيرفى(5592)الرمذى:صحيح(2)

الجامع.صحيح

"بىالقدهـعنفى(2265/51)وسلم،الأنبياءفى(9031)البخارىعدوأصله،المسندفى(2/398)أحمد:صحيح(3)

عفه.اللهرضىهرلرة
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ذإ،بحتةيهوديةفكرةوهى،اللهلأمروعصيانهالسلامعليهجبريلذكر(الاولى

سلامبناللهعبدقالحتى،عمياءكراهيةويكرهونه،السلامعليهجبريليمقتوناليهود

هذاوفى،(1)(الملائكةمناليهودعدو)ذاك:السلامعليهجبريلعنإسلامهحديثفى

ئهيذت!تلغامضدقاآدنة!ب!يقلبلقىكوتزاق.فإنةلجةهـياقؤاضقنكأتأفل:تعالىالثهقولنزل

.(97:)البقرةلأايفئؤ!تؤئرىؤفذى

،(2)(والعذاب،والقتال،بالحرب)ينزلأنهالسلامعليهلجبريلاليهودكراهيةوسبب

ذلكأنهعلىالروايةهذهفىالسلامعليهجبريلتصويرحاولوافقد،زعمهمفىكما

ثمومنالخطأحقهفىليثبت،تعالىاللهلأمرينصاعلاالذى(الإنسانلخلقالكاره

به.نزلوماكلهالوحىفىيشكك

نأإمافهذا،الوصفبنفسوصفلقد:القائليقولفقدالسلامعليهميكائيلأما

اليهودإذ،بالأرضالطيبةبالعلاقةلهتصويرأو،القصةفىلهدورإيجادبابمنيكون

بابرحمة.يتنزلزعمهمفىلأنهيحبونه

حينالبشرطبيعةإنها؟إسرافيلدورفاينوإلا،إلقصةبهيزيدونحشوإلاهووما

.النسيان:يكتبون

.ذكوزافكنكذوتاتكونأنأردتوإذا

صورةوهى،الغليظالفظالشديدهيئةعلىيصورهناالموتملكأن(الثانية

القبضة،بهذهجاءلماالموتملكأن:زادتأخرىروايةأنحتىالأذهانفىمطبوعة

!!عبادىلقبفروحتصلحأنتةلهالثهقال

!؟تعالىاللهخلقهمذ(الموت)ملكوهوكيف

أنهعلىسبحانهلهوتصويره،تعالىاللهقدرةمنإنقاضاكلههذافىأنمعىترىألا

هذانعم،الأمورصلحتماولولاهم،لهموالفضلالمنفذونهموالملائكة،آمرمجرد

بالفقر،ووصفها،الإلهيةالذاتتشويهإلىعمدواالذينواليهود،الزنادقةمرادهو

أوصافمنوغيرها،السلامعليهليعقوبوالخداع،بالبشروالتشبه،المغلولةواليد

عظيم.بهتانهذاسبحانك،وتقدسوتنزه،كبيراعلؤاذلكعناللهتعالى،النقص

وصؤره،ترابمنخلقه،بيدهالكريمالقرآنفىوضحكماآدمخلقتعالىاللهإن

.الأنجاءأحاديثفى(9332)البخارى:صحيح(؟)

.ثقاترجاله:المجعفى(8/242)الهئسوقالاالمشدفى(1/274)احمد:حسن(2)
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خلهتإيهايلقببكةضتلقىقال9إ!؟*:تعالىقالكما،روحهمنفيهنفنيئمتصويرهفأحسن

كان!(72(71:)صوس!جد!فيضلةفضغوأشوجىكلن.ث.::ؤ؟استؤ!!قإتي!*تامنحضر ه!بلكلحصيحه*ا!!ط

الحديثبهجاءماوهو،الأمرهذافىالصحيحهووهذاالشيطانمعذلكبعدالصراع

ستونوطولهآدمالله"خلق:قالقد!هالنبىأنعنهالثهرضىهريرةأبىعنعليهالمتفق

تحيتكفإنهايجيبونكمافاستمعالملائكةمنأولئكعلىفسقماذهبةقالثم،ذراغا

ورحمةفزادوه.اللهورحمةعليكالسلام:فقالوا.عليكمالسلام:فقال.ذريتكوتحية

.(1)"الآنحتىينقصالخلقيزلفلمآدمصورةعلىالجنةيدخلمنفكل،الله

أصحابعلىتردكلهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديثهذهفإنأخرىناحيةومن

والكلالخليقةبدءمنذوإنما،حديتاأوقدتماأحدإليهايسبقفلم،قولهمالتطورنظرية

لناحاجةولا،نفسهالحد!العلمأيدهماوهذا،طينمنأوترابمنمخلوقأنهيعلم

بحتا.قتلتالتىالمسائلهذهمثلفىبالخوض

،السلامعليهامهرحواءعنأخبارعجيبة.

حتىبحتاأعيتنىوقد،أقرأهاأنقبلالخطباءأحدمنسمعتهاروايةوهذهد

آدمأنالأخباربعضفىورد(2)(المجالس)عرائسكتابهفىالثعلبىذكرفقد،وجدتها

اللهخلقهاؤيتم:فقال.آدميامه:الملائكةفقالت،إليهايدهمذحواءرأىلماالسلامعليه

ئلاثمحمدعلىتصلىأن:قالوامهرها؟وما:قال.مهرهاتؤدىحتى:قالوا؟لى

خلقت.مامحمدولولا،الأنجياءآخر:قالوا؟محمدومن:قال.مرات

اللهإلامصدرهايعلملاالتىالموضوعاتبهذهكتابهصفحاتالرجلسؤدلقد

والكذابين.الكذباللهفقتح،تعالى

لاالتىالرواياتمنوكلهادبمر؟-روى)التمريض(بصيغةالحديثالرجلروىلقد

والتدليس،والغش،لأكاذيبهمالترويجأصحابهابهاقصد،راوولاصاحبلهايعلم

كلتكذيج!معهايصعببقداسةيتمتعانوالكتابالمنبرزالزلأ،له!العواموتصديق

!؟الثعلبىعلىلتعدلأنتمن:أحدهمقولأسفهوما،حديث

نعيمها.وصفةالجنةفى(1428)ومسلم،الأنبياءأحاديثفىعلا(62)البخارىرواه:صحيح(1)

.95ص(2)
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((السلامعليهمآد)معصيةالغوايةقصة.

القصة:هذهتفسيرفىالطبرىروى

الرحمنعبدنجنعمرأخبرنا:قال،الرزاقعبدأخبرنا:قاليحيىبنالحسنبهحدثنا

الشك-زوجتهأو-وذريتهآدماللهأسكنلما:يقولمنبهبنوهبسمعت:قالمهربابن

شجرةوكانت،الشجرةعنونهاه-وذريته،كتابهأصلفىوهو،جعفرأبىمن

الشجرةوهى،لخلدهمالملائكةتأكلهثمرلهوكان،بعضفىبعضهامتشعبغصونها

الحية،جوففىدخليستزلهماأنإبليسأرادفلما،وزوجتهآدمعنهااللهنهىالتى

الحيةدخلتفلما-القهخلقهادابةأحسنمن-بختية)1(كأنهاقوائمأريعةللحيةوكانت

فجاء،وزوجتهآدمعنهااللهنهىالتىالشجرةمنفأخذ،إبليسجوفهامنخرج،الجنة

وأحسنطعمهاوأطيبريحهاأطيبما!الشجرةهذهإلىانظرى:فقالحواءإلىبها

!الشجرةهذهإلىانظر:فقالتآدمإلىبهاذهبتئممنهافأكلتحواءفأخذت!لونها

سوآتهمالهمافبدت،آدممنهافأكل!لونهاوأحسنطعمهاوأطيبريحهاأطيبما

ألا:قال،ربياهناأنا:قال؟نتأأينآدميا:ريهفناداه،الشجرةجوففىآدمفدخل

يتحوللعنةمنهاخلقتالتىالأرضملعونة:قال.ربيامنكأستحيى:قال؟تخرج

الطلحمنأفضلكانشجرةالارضفىولاالجنةفىيكنولم:قالشوكاثمرها

حملتهإلاحملأتحملينلافإنلث،عبدىغررتالتىأنت،حواءيا:قالثموال!م!در،

أنت:للحيةوقال،مرازاالموتعلىأشرفتبطنكفىماتضعىأنأردتفإذا،كرفا

فىقوائمكتتحوللعنةأنتملعونة(عبدىغرحتىجوفكفىالملعوندخلالتى

لقيتحيث،أعداؤكوهمآدمبنىعدوةأنت،الترابإلارزقلكيكنولا،بطنك

كانتوما:لوهبقيل:عمرقال.رأسكشدخلقيكوحيث،بعقبهأخذتمنهمأحذا

.يشاء)2(مااللهيفعل:قال؟تأكلالملائكة

.عباسابنعنضعيفوهوسليمأبىبنليثطريقمنأيفتاالطبرىرواهاوقد

أيفخا.ضعيفوهومعشرأبىطريقمنورواها

.الكذبسلسلة:السلسلةهذهحالومعلومصالحوأبىمالكأبىعنالسدىورواها

الخراسانية.الإبل:البخنية(1)

.(742)-برقمتفشرهفى(2لأ3/1))2(الطبرى
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!يه.النبىأصحابمنوجماعةمسعودابنعنالهمدانىمرةطريقمنأيضاورواها

.للكذبتعمددوننقلهاالتىوإسرائيلياتهوهبفلكفىتدورإنهاثم

العجيبة8القصةهذهحولملاحظات

التىللمرأةونظرتهم،والنصارىاليهودمروياتفلكفىالقصةهذهتدور(1)

بالاتهاماتتلقىأفكارمنيعتقدونهمامعفتتفق(للخطيئةوأفاللفسادأساشايعتبرونها

الروايةهذهلتذكرالتوراةإنبل(الجنةمنالخروجسببوأنهاالسلامعليهاحواءعلى

فيها:فجاء(19-3/1)التكوينسفرفىكماصراحة

:للمرأةفقالت،الإلهالربعملهاالتىالبريةحيواناتجميعأجملالحيةوكانت

الجنةشجرثمرمنةللحيةالمرأةفقالت؟الجنةشجركلمنتأكلالا:الفهقالأحفا

تموتا،لئلاتمساهولامنهتأكلالا:اللهفقالالجنةوسطفىالتىثمرالشجرةوأما،نأكل

وتكونالنأعينكماتنفتحمفتأكلانيومأنهعالماللهبل،تموتالن:للمرأةالحيةفقالت

وأن،للعيونبهجةوأنهاللأكلجيدةالشجرةأدنالمرأةفرأت،والشرالخيرعارفينكالته

فأكل،معهاأيضارجلهاوأعطتوأكلتثمرهامنفأخذت،للنظرشهيةالشجرة

.مآزرلأنفسهماوصنعاتينأوراقفخاطا،عريانانأنهماوعلماأعينهمافانفتحت

وامرأتهآدمفاختبأ،النهاررلحهبوبعندالجنةفىماشئاالإلهالربصوتوسمعا

فيأنتأين:لهوقال،آدمالإلهالربفنادى،الجنةشجروسطفىالإلهالربوجهمن

أنكأعلمكقن:فقال.اختبأتعريانلأنىفخشيتالجنةفىصوتكسمعت:فقال

جعلتهاالتىالمرأة:آدمفقال؟منهاتأكلألاأوصيتكالتىالشجرةمنأكلتهل؟عريان

فعلت؟الذىهذاما:للصرأةالإلهالربفقال.فأكلتالشجرةمنأعطتنىهىمعى

ملعونةهذافعلتلأنك:للحيةالإلهالربفقال.فأكلتأغرتنىالحية:المرأةفقالت

كلتأكلينوترائاتسعينبطنكعلى،البريةوحوشجميعومنالبهائمجميعمنأنت

وأنترأسكيسحقهو،ونسلهانسلكوبينالمرأةوبينبينكعداوةوأضع،حياتكأيام

!الى،أولاداتلدينبالوجع.حبلكأتعابأكثر:تكثيرأللمرأةوقال.عقبهتسحقين

امرأتكلقولسصعتلأنك:لآدموقال..عليكيسودوهواشتياقكيكونرجل

بالتعب.بسببكالأرضملعونةمنهاتأكللا:قائلأأوصيتكالتىالشجرةمنوأكلت

بعرق،الحقلعشبوتأكللكتنبتوحسكاوشوكا.حياتكأيامكلمنهاتأكل

.تعودترابوإلىترابلأنكمنهاأخذتالتىالأرضإلىتعورحتىخبراتأكلوجهك
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القصة؟إلىطريقهاتشقهناالخرافاتأنترىألاثم(2)

كالبعير.قوائمأربعةلهاكانالتىالحيةفىيدخلفإبليس

لها.العاقلةالمرأةتستجيبثمحواربينهماويدورحواءإلىتتكلموالحية

وضضتنرؤاتكأرو؟ؤلآأذنبتقدالأرضتكنولم،الأرضعلىحلتالتىاللعنةثبم

العامؤالاتجاهتتفقفإنها،منبهبنوهبعنترولموإن-الروايةهذهأىإنها-لأ(أخزئ

الكذب-المرأةكراهية-اللعنة-)الخطيئةعناصرفيهتبدوالذىالإسرائيلىللقصص

.(والخرافات

الإسلامعقيدةإلىالقصةهذهرواةيوجههاالتىالقاصمةالضربةكانتثم(3)

ويجعلناتماقاعقيدتنايخالفماوهو،تأكلكانتالملائكةأنوزوزاكذئاادعواحينما

أصحابها.وجهفىبكاملهاالقصةردإلىمطمئنين

القصة،هذهردفىالعلماءآراء

اليمانىمنبهبنوهحبعنالمحكىهذا:قالفقدتفسيرهفىالرازىالفخرأما(1)

يقدرلمفيم،حيةفمفىالدخولعلىقدرلوإبليسلأن،إليهيلتفتألأيجبوغيره

أنهامععوقبتفيئبالحيةذلكفعللماولأنه؟الجنةيدخلثمحيةنفسهيجعلأنعلى

القصة.هذهردفىاللهرحمه-استفاضثم(1)إ؟مكلفةولابعاقلةليست

وأبىبأسانيدهكالسئدىالسلفمنالمفسرونذكر)وقد:قالفقدكثيرابنأما(2)

وكيفوإبليسالحيةقصةعنإسرائيليةأخبازاههناوغيرهممنبهبنووهب،العالية

آدمابنلهيتعرضماهىهناوالوسوسة(2)(ووسوسته،الجنةإلىإبليسدخولمنجرى

مقر.بهاوكلنايسمعهأويراهأندونالشيطانمن

،الارضإلىآدمنزولبعدأخىإسؤئيليةروايات.

عن،معمرعنثوربنمحصدحدثنا:قال،الأعلىعبدحدثناكما:الطبرىقال

ؤأئقآبمينيلطآبايينتيتيس!طؤشضمابيدئثيركلأأنآفيمتضكانهيضلإبنتؤأسناؤإدر:قوله،قتادة

،الأرضإلىآدمأهبطحينطيوآدممعالبيتاللهوضع:قال(26:)الحج(آلتحو؟ؤآلريمع

سودحتىعنهاالدفاعفىوا!شفاضاالقصةصدقالقرطبىعقلفىرجلأأنوالغرلب(61-3/51)اليبمفاتيح(1)

هفاكبأنواستدل،القصةصحةعلىدفيالحياتبقتلفهاتج!النبىأمرأحاديثمنيتخذوراحابهاكتابهصفحة

.(1/33)القرطىتفسير-القيلهذامنفهىوالعقرب،والفار،كالوزغتؤذىاخرىحيوانات

.(1/125)كرابن(2)
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الملائكةفكانت،الأرضفىورجلاهالسماءفىرأسهوكان،الهندبأرضمهبطهوكان

إلىذلكشكا،وتسبيحهمالملائكةأصواتفقدلماآدموإن،ذراغاستينإلىفنقصتهابه

ويصلى،عرشىحوليطافكمابهيطافبيئالكأهبطتقدإنىآدميا:اللهفقال،الله

كلبينفكأن،خطوهفىلهومذ،إليهفخرجإليهفانطلق،عرشىحوليصلىكماعنده

به(فطافالبيتآدمأتىحتىذلكعلىالمفاوزتزلفلم-صحراءأى-مفازةخطوتين

.(الأنبياء)1بعدهومن

منالملائكةخوف:وأهمهاتمافاعقديتنامعتصطدمأمورعنتتحدثروايةوهذه

يكونكأنأخرىمبالغةعلىواحتوائها،تمافاالقصةهذهنرديجعلنامماالسلامعليهآدم

بينماأنكما،الحديثفىتقدحعلةوهى،طولأالعكسأوالأرضإلىالسماءمنآدم

مستندلالكن،اللهأرادهإذايصحوهوالعقلعنبعيدأمرواسعةصحراءآدمخطوتى

.قبلناهكناوإلالهذاصحيح

اللهرسولقالقال-:،أنسعنضعيفبسندالدرالمنثورفىالسيوطىرواهما(2)

قعدحتىالحرفأصابه،الجنةورقمنعليهصا،جميغاعريانينوحواءآدم"هبط:!ك

وعلمهاتغزلأنوأمرها،بقطنجبريلفجاء،الحرآذانىقدحواءيا:لهاويقوليبكى

منها،هبطحتىالجنةفىامرأتهيجامعلموكان،وعفصهبالحياكةآدموأمر،آدموعلم

فلما،يأتيهاكيفوعلمهأهلهيأتىأنفأمرهجبريلجاءحتىوحدهيناممنهماكلوكان

.(2)صالحة:قال؟امرأتكوجدتكيف:فقالجبريلجاءهأتاها

ال*اقك"آقتسألآل!ؤظؤ"ادو:قالتعالىالله!نالقرآنفىجاءلمامخالفةالروايةوهذه

كلاممنيكونوقد،جذا(منكرورفعهغريبحديث)إنه:كثيرابنقالثم،(31:)البقرة

،البصرىالبكرىعمرانأبووهو،ميسرةبنسعيدرواتهمنأنذكرثم،السلفبعصن!

منكرالحديث.:البخارىفيهقال

.(3)الحديثمظلم:عدىابنوقال.الموضوعاتيروى:حبانابنوقال

:للسباعإبليسقال.الأرضإلىالسلامعليهآدمهبطلما:منبهبنوهبوقال(3)

أشجعنا،أنت:وقالوا،الكلبأمرهمووتوفاجتمعوا،فآهيكوهلكمعدوهذاإن

.(03052)برقم(133-9/132)الطبرى(1)

.(1/138)المننورالدر(2)

.(122-1/121)والنهايةالبداية(3)
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عليهجبريلفجاءه،ذلكفىتحترالسلامعليهآدمذلكرأىفلما،رئيساوجعلوه

نأالخبرفىفروى-الكلبأى-فؤادهأميتقدوكان،لهالكلبإيذاءرأىلماالسلام

ممنفصار،وألفهإليهفاطمأنفوضعها،رأسهعلىيدهيضعأنأمرهالسلامعليهجبريل

حجارة-بمديىرمىفلو،الآدميينمنيفزعفؤادهوبموت،ويألفهمولدهويحرسيحرسه

عليهآدمقسحةمنشعبةوفيه،إبليسمنشعبةففيه.لهمآلقايعودثمهارتاوئى-

حتىفؤداهماتآدموبمسحة،الآدمىعلىويعدوويهرينبحإبليسبشعبةفهو،السلام

!!(1)فؤادهموتمنأحوالهكلعلىولهثه،يحرسهمولدهبهوألف،وانقادذذ

)وهبدمنسوبةوهىالخبر(فى)وروىوفيهاإسناد(الا:الروايةففى،ترىوكما

سوءاتفهذه،مكلفأنهعلىللكلبوتصوير،ومبالغاتخرافاتوفيها(منبهابن

وردها.بتكذيبهاتقضى

تلقاها،التىوالكلمات،السلامعليهآدمتوبة.

أسلمبنقلدبنالرحمنعبدطريقمنعساكروابن،والبيهقى،الحاكموروى(4)

الخطيئة،آدماقترف"لما"!يرو:اللهرسولقال:قالالخطاببنعمرعنجدهعنأبيهعن

ولممحمذاعرفتكيف:اللهفقال.لىغفرتإلامحمدبحقأسألكربيا:قال

رأسىرفعتروحكمنفىونفختبيدكخلقتنىلمالأنكربيا:فقالبعد؟أخلقه

لمأنكفعلصت(اللهرسولمحصداللهإلاإلهالا:مكتوئاالعرشقوائمعلىفرأيت

إلىالخلقلأحبإنه،آدمياصدقت:الثهفقال،إليكالخلقإلأاحباسمكإلىتضف

."خلقتكمامحمدولولالكغفرتفقدبحقهسألتنىوإذ

حالهوضحناأنسبقأسلمبنزيدبنالرحمنوعبد،أبضاالصوفيةسفهإنه4قلت

الشيخفعلوكذا،الذهبىبوضعهحكمموضوعفالحديثفيهتعديللامجروحوأنه

.(2)اللهرحمهالألبانى

نفسهفإنه،عليهأنكرمماالحديثلهذاالحاكمورواية:تيصية)3(ابنالإسلامشيخوقال

بنزيدبنالرحمنعبد:(السقيممنالصحيحمعرفةإلى)المدخلكتابفىقالقد

.الترمذىللحكيموعزاه(1/338)القرطبى(1)

.(52)برقمالفميفةفىالألبانىوعفد،المشدركفى(2284)الحاكمرواهوقد(2)

.(69)صوالوسيلةالتوسلنىالجليلةالقاعدة(3)
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نأالصنعةأهلمنتأملهامنعلىيخفىلا،موضوعةأحاديثأبيهعنروىأسلم

عليه.فيهاالحمل

اهـ..كثيرايغلط،باتفاقهمضعيفأسلمبنقلدبنالرحمنوعبد:قالثم

منبأحدتعالىاللهإلىالتوسلبعدمالسلفعقيدةمعتماقاالحديثويصطدمقلت،

الحديث.فىقادحةعلةوهذه،ه!!جلمحمذاولوكانخلقه

ضشا)قالا:هى،(\كثيزابنعنهافقال8السلامعليهآدمتلقاهاالتىالكلماتأما

الحسنقادوبهذا،(23:)ا!عراف":!آتخهـمييىينمنبجوقؤتزختا!تغعزتاؤإنأشفستتاطقفخآ

عنه.اللهرضىالبصرى

عنهما.اللهرضىعباسابنعنالصحيحةبالطرقالمروىوهو:قلت

.(2)البيانأضواءفىالشنقيطىالعلامةأيضاأقرهماوهو

لماالهكبرىلطامةا.

علىعنهمهذاعرفوقد،الشركإلىوالمرسلينالأنبياءنسبةيهودأمةطابعومن

عندالطبرىرواهاالتىالروايةهذهالتفسيركتبإلىهذامنتسربوقد،تاريخهممدى

حمقتتغشت!قاقلفاإتيقآنك!تيزؤتجقامئقاؤتجغلجذةؤنف!همرمنقتقكضآلذحول)فؤ:تعالىقوله

قتقآآلثت!يى!!طمنفئوقصتيحاءاتيتتالبرضبفقاآدتةذغؤاأتققتققغآيهبلخزلهتخعيفاحملأ

.(189،091:)1!عرافبم!ئشيركونغفاآدتههمغلىتحفقاءا!يقآلئزكأكأولةتجغلآضبحاتنفقاءا

بنعمرحدثنا:قال،الصمدعبدحدثنا:قالبشئار،بنمحمدعنالطبرىروىفقد

)كانت:قالءسحرر،النبىعن،جندببنستمرةعن،الحسنعن،قتادةعن،إبراهيم

لهافعاش(الحارث)عبدلتسميهولدلهاعاشلئنفنذرت،ولدملهايعيشلاحواء

.(3)(الشيطانوحىعنذلككانوإنما(الحارث)عبدفسمته،ولد

بنالرحمنوعبد،ضعيفةطرقمنعباسابنعنفذكره،وغيرهالطبرىعادثم

أسلم.بنقلد

الوجيز.المحررفى(1/162)عطةابنقالويه.كثيرلابن(1/281)التفسير(1)

.اليانأضواءفى(1/043)(2)

.الحارثةالشيطانسمواقدكانواأنهمسبقوقد.والحاكموالترمذىاحمدعخدوهو(45521)برتم(6/441)الطبرى(3)
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عصمةفأين،وحواءآدمإلىالشركيخرالنبىينسبأنالكبرىالطامةهىوهذه

نبياء؟الأ

فيه.عغاعمىوكانه،يخرجاهولمالإسنادصحيح:قالالحاكمأنوالأسوأ

:فيقولودينهاالأمةعقيدةعنومنافخامداففا-اللهرحمه-ليبرزكثيرابنجاءوقد

أوجه:ثلاثةمنمعلولالحديثهذاأنوالغرض

أبوقالولكن،معينابنوثقهوقد،البصرىهوهذاإبراهيمبنعمرأن(أحدها

الحسنعنأبيهعنالمعتمرام!دحمنمردويهابنرواهولكن،بهيحتجلا:الرازىحاتم

أعلم.فالته،مرفوغاسمرةابن

عن...جريرابنقال-كمامرفوغاليسنفسهسمرةقولمنروىقدأنهالثاتى(

.الحارثعبدابنهآدمسمى:سمرة

لمامرفوغاسمرةعنعندههذاكانفلو،هذابغيرالآيةفسئرنفسهالحسنأن،الثالث

عنه.عدل

.بآرميكنولم،المللأهلبعفررفىهذاكان:قالالآيةفىالحسنتفسيروكان

منهمآمنمنالكتابأهلبعضمنتلقاهقد-سمرةأى،أنه)ويحتمل:فقالعادثم

.وغيرهما()1(وهبأوكعبمثل

الآية)وهذه:فقال،الآيةبهذهاغترالألوسىأن-اللهرحمه-شهةأبوأشاروقد

أخرج:يقالوقد،..عريضونزاع،طويلكلاح!فيهاوللعلصاء(المشكلاتمنعندى

ومثل،الحارثبعبدولديهماوحواء،آدمتسميةفىنزلتالآيةأن:الحبرعنجريرابن

أنهعلمتقدوأنت..للآيةتفسيراالخبركونفىظاهروهوالرأىجهةمنيقاللاذلك

فىالجرىعنقلمىكميتأحجمولذلك،صغقدوأراه،مذهبىفهوالحديثصغإذا

.(2)(للصوابالموفقتعالىواللهغيرهجرىكما،التأويلميدان

خلقفىذكرناهاالتىالرواياتبأولىترتبطأنهاالروايةلهذهقراءتىفوررأيتهوما

باطل،فالأساسإذن-(إالحارثكانإبليساسمبأنتقضىوالتى،وضعفناهاآدم

القصصلهذهواحدالمصدرأنأو،واحدهناالوضاعأنيبدو؟عليهيبنىفكيف

العجيبة.

.(1/379،038)كثيرابنتفشر(1)

.(9/139،421)الألوسىعننقلأ(012)والموضوعاتالإسرائيليات(2)
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:فقال-اللهرحمه-الشنقيطىالعلأمةذكرهما،الآيةهذهتفسيرفىروىماوأصح

إلىالذرلةفعلوأسند،ذرلتهمامنكثيرذلكبعدبهكفرصالخاوحواءآدمأتىلماأنه

(11:)1!عراف؟ؤس!لزؤصتؤقققن!ص\)وؤتقذ:قالكمالذرشهماأصللأنهما(وحواءآدم

آلنخذوأللقق!كهئؤففتاثو:بعدهتعالىقولهبدليلأصلهملأنهآدملأبيكمبتصويرناأى

حصشيىحضنغقاآلتة"ثوقغلى:بعدهقالتعالىأنههذاعلىويدل(11:)1!عرافي!دومهـو

نأفىصريحقرآنىنصوهذا،(190،191:تارع!ا)وه!ؤمؤئحقفونشئاتحفقلاقاأئشيركون

.وحواء)1(آدملا،آدمبنىمنالمشركون:المراد

الله.رحمهماكثيروابنالبصرىالحسن:الآيةبهفسرأنسبقماوهذا:قلت

تعقيب،

:الملاحظاتهذهنذكرالأخبارهذهوبعد

معدمكانهىبل،للعقابمكائاأومسرخاالأياممنيوفاتكنلمالأرضأن(1)

قبل.ذىمنوذريتهالسلامعليهلآدم

للإنسانأنيثبتممامقاختيازاكانهذاأنإلاأخطأأنهرغمالسلامعليهآدمأن(2)

اللهكتبهقدرأنهرغم-الأوقاتبعضفىالحساباستحقلماوإلاأفعالهفىاختيازا

هىوإنما،أغوتهالتىهىتكنفلم،السلامعليهاحواءمعمشتركاالخطأوكان،عليه

!اآل!ثتيطن!و!آزلفقا:تعالىاللهقالولذا،قلبيهمافىالشيطانألقاهاوسوسة

زئنما!الوقالا:خطئهعنبمسئوليتهآدماعترافكانثم،(36:)البقرة(لهيهمفاكأتاقأخزتجهقا

.(23:)الأعرات(أنفستتاطقفتآ

اللهقالفلقد،الكتابأهلزعمهاالتىالمتوارثةبالخطيئةللقولمجاللاأنه(3)

فلا،(37:)البمرةآلزجيؤ!لأآلؤافيفؤإنةوظيةقماقيزئهب!صتمنءادمرقتقتئ3:تعالى

فىالقرآنآئتمحقهباطلفإنه،الأرضأهلعلىاللعنةأوالفداءص،بعقيدةللقولمجال

.البقرةسورةوهى،الطوالسورهاأول

وأإليهالشركنسبةيجوزلاأنه-السلامعليهآدمومنهم-الأنبياءفىعقيدتناإن(4)

قصتهما.فىوالسنةالقرآنمنوردماصحيحمعالتوقفمعحواءالبشرأمإلى

.(1/534)نليااءضواأ(1)
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.السلامعليه.آدمابنىقصةفىوالموضوعاتالاسرائيليات

تعالى:القهذكرهاالتىوهى

قاتمسآلأض!ؤ!ضقجلاقدهمامنقحتجاتقضلائاقضتاإدكأادقريآئخةآشتئشأكأليهؤبر)ؤآتل

إفكتدئيحايمصاانأقآققئقنييذكإتتجتحتآ!"آ:آئمحث!*منآلثةضنخلإقاقاللأقتقنك

آلتماهـآضخبمينفتلأشوتؤإملقىيإثيىتحؤأأنأضيدإبئبيآفتمينزلمحثآدتةأقافإفيفيقئقلث

آدتةقخغتط*:آلخسييريمطمنفأضجيز.ققتلةأيخ!ههملشسةو:!أفثكغهمتئمثآطهمينؤأتجزايلث9ؤ

ت!مأخونأتلتأغسيحؤيتضكماقالأجهشؤءةئؤ؟ليى!!ييىيةوحشيفآلأزضيىفييحخثاب9زغ

.(31-27:)الئدةمهـ،آلتدمينمنقأصتخأيخىستؤءةئيل؟ؤأقآلغزابقذا

القصة(هذهفىالمرويةوالموضوعاتاطهسرائيلياتومن

البابهذافىروىوقد:فقال،سندبلاالصادقجعفرعنالقرطبى)1(رواهما(1)

لماآدمذلكفعلولو،ابنهمنابنتهيزوجيكنلمالسلامعليهآرمأن:الصادقجعفرعن

لماتعالىاللهوأن،صت!يفالنبىدينإلاآدمدينكانولا،!ي!النبى-تركهأى-عنهرغب

)وأعوذ،فبغتعناقافسماهابنتاحواءولدتبينهماوجمعالأرضإلىوحواءآدمأهبط

ثم-قتلهامنعليهاالثهفسقط؟الأرضوجهعلىبغىمن(2)لوأوهى،هذا(منباللى

ولدمنجنيةلهاللهأظهرقابيل(3)أدركفلما،هابيللهولدتثم،قابيللآدمولدت

قابيلمنزوجهاأنآدمإلىاللهوأوحى،إنسيةصورةفىجمالة:لهايقال،الجن

منه..فزوجها

وكان،رحغالهاوخلقإنسيةضفةفىحوريةآدمإلىاللهأهبطهابيلأدركفلما

هابيلمنبزلةزوجأنآدمإلىاللهفاوحىأحبهاهابيلإليهانظرفلما،()بزلة:اسمها

ففعل.

نعم.:قال؟أخىمنأكبرألستأبتيا:قابيلفقال

.(6/331)لقرطبىا(1)

.!؟الثيطانمعأم.سواهميكنولمأخيهاأمأبيهاأمعبغتمنوأحقرهـفمعالوضاعأسفهمابالثه(2)

.والبوغالاخلامسنإلىوصلأى(3)
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وإن،بذلكأمرنىقدالنهإنبنىيا:آدملهفقال.منهبهفعلتبماأحقفكنت:قال

على.آثرتهولكنكواللهلا:فقال،يشاءمنيؤتيهاللهبيدالفضل

اهـ.(بالفضلأحقفهوقربانهيقبلفأيكماقربائافقربا:آدمفقال

وأن،تصحأظنهاماجعفرعنالقصةهذه:قالإذنفسهعلىيردالقرطبىوسأترك

عنروىوما...البطنتلكلجاريةالبطنهذاغلاميزوجكانأنهمنذكرناهماالقول

لها،تسولجنىأمع؟بغتقنمع:فيقالبغتوأنهابنتالهفولدت:قولهمنجعفر

.(1)معدوموذلك،العذريقطعصحيحنقلإلىيحتاجهذاومثل

(الإسرائيلياتومن(2)

اللذانالرجلان)كان:قال،وكيعبنسفيانطريقمنالبصرىالحسنعنروىما

يكوناولم،إسرائيلبنىمنيآئخة!وءاد!آ!قئشألخهؤ!ؤآتل:اللهقالاللذانالقرآنفى

.(2)(ماتمنأولآدموكان،إسرائيلبنىفىالقربانكانوإنما،لصلبهآدمبنىمن

:أسبابلعدةمكذوبةروايةوهذه

.جذاضعيففهوكثيرةوآثارأحاديثفىمنهوالبلاءفيهاوكيعبنسفيانوجود(1)

بنىمنأحدالدفنصورةيجهلوكيف،وهثموهذا:وقالعطيةابنردهاوقد(2)

؟(3)بالغرابيقتدىحتىإسرائيل

منعرفتالدفنسنةأنبدفلا(ماتمنأولآدمكانإذالأنه،صحيحوهذا،قلت

بعضا.بعضهاتناقفررفالرواية،بعده

الصروفينمنالقصةأهلكانإذاالقرآنتعودفقد،القرآنلأسلوبمخالفةأنها(3)

!يوؤتادى.(13:ادقمان؟!ه!ئقي)،لقضن\فقال،بنوتهميذكرفإنهالرسلأوللأنبياءببنوتهم

لاالقرآنفإنهؤلاءغيرمنكانإن!اما(01:)التحريم(نؤح!آفزألهت،(42:)هودومهـوآشةئؤء

.(20:)القصص(تيمتتىآئقديطأقصتايمنزفل!ؤقآة:فيقول،قريبأوبعيدمنقرابةيذكر

كانفلو،(4)واضحالقرآنفىهذاومثل(32:)الكهف!وكأفقئنقلألفريفـه!ضآؤ!ك

ولذكر،مباشرةالسلامعليهلآدمبنوتهماتعالىاللهألصقلماإسرائيلبنىمنالرجلان

.(6/134)السابق(1)

.(11722)برقم(4/530)الطبرى(2)

.(4/904)عطيهةابنتفشر(3)

آلبنتلفيخةلإ؟:شحانهفيهقولالسجيبنعنأما(يوسف)إخوةتعالىاللهفيذكروقصتهيوسفسورةفىتراها!هوثل(4)

.(36:)بوسفبمهتت
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عادةبهجرتماهذاولكن،تعالىاللهعلىنوج!بلاونحن.فقط)رجلان(أنهما

وأحكم.أعلموكتابهبكلامهوالله،الكريمالقرآن

(سرائيلياتاطهومن(3)

أنهعنهاللهرضىطالبأبىبنعلىعنالهمدانىإسحاقأبىعنالطبرىذكرهما

:فقالآدمبكىخاهأآدمابنقتللما:قال

قبيحمغترالأزضيىققؤنغقيقاؤقنالبلادتقترت

اتييحاتوجهتشتاشتةؤقلؤطغمتؤبذىكلر!غت

:السلامعليهآدمفأجيب

الذئيحكائضت!تالخىؤضارتجميغاقيلآقذقابيلابا

(؟تجيحبقاقخاءخؤفغلىمئقان!كقذبشرةؤتجاء

تاريختهذيبفىعساكرابنعندأكثربلفظالأبياتهذهوذكرت:كثيرابنوقال

وجديراخليقاوكان،غرابتهولانكارتهعلىعساكرابنينبهولم:قالثم،دمشق

بهيتحزنكلاقاقالالسلامعليهآدميكونوقد،نظرفيهالشروهذا:قالثم.بذلك

.(2)أعلمواللهأقوالوفيه،هذاإلىبعضهمفالفهبلغته

البيتنهايةفىمرفوغافتراهالبيتآخرحركةتغيروهو)إقواء(الشعرهذاوفى:قلت

هناالوضاعخبرةقلةعلىدليلوهو،الثانىالبيتفىمكسوزاتراهثم،()قبيحالأول

ماوهو،وقواعدهالعروضبعلمدرايتهلعدمالشعرقولفىتكلفهأو،العربيةبقواعد

!!غيرالعربمنواضعهأنعندىيؤيد

شعراقالقدالسلامعليهآدمأنقال)من:تفسيرهفىالألوسىمحمودالسيدوقال

قتللماولكن،سواءالشعرعنالنهىفىكلهموالأنبياءخيو،محمدإن،كذبفقد

وكان،قحطانبنيعربإلىوصلحتىينقليزلفلم،بالسريانيةآدمبكاههابيلقابيل

العربيةبعفعلماءوذكر،عربئاشعراوجعلهوأخرفيهفقذم،والسريانيةبالعربيةيتكلم

لما،يعربإلىنسبتهعدموالأؤلى،ضرورةوارتكاب،وإقواء،لحئاالشعرذلكفىأن

.(3)(الظاهرةالركاكةمنفيه

.(11724)035(برقم/4))1(الطبر.ى

.(1/142))2(البداية

للألوسى.(6/511)المعانىروخ(3)
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هنا،اطهسرائيلياتومن(4)

ابنقتللما:الجعدأبىبنسالمعنقالاحيصثوالسيوطىالطبرىروايةمنوقعما

وبتاك!الثهحتاك:لهفقيلأتىثم،يضحكلاحزيئاسنةمائةآدممكث،أخاهآدم

.(1)(ضحككأ)أى()بئاك:فقال

رواهوأنه،يضحكلاسضةمائةابنهقتلبعدمكثآدمأن)روى:الزمخشرىقال

الأنبياءأنصغوقد،ملحونمنحولاإلاالشعروما،بحتكذبوهو،بشعر

إ*ديخصلحؤإثؤإولينتنيآلستغزؤقاتخقفتةؤقاجماله:تعالىالثهقالوقد،الشعر)2(منمعصومون

.((69:)يس،(قينانؤقض

أيضنا،القصةهذهفىالإسرائيلياتومن(51

رءوسفىهرب-المقتول،هابيلأنعباسابنعنالسدىطريقمنروىماتهش

نائم.وهوغفلةحينعلىإلاقتلهفما،أخيهمنالجبال

!أخاهيقتلكيفالقاتلتعليمأرادإبليسأن:قالأنهجريجابنعنروىومابة.

والقاتل،رأسهبهفرضخآخرحجراأخذثمحجرعلىرأسهووضع،دابةأوبطيرفجاء

.الشيطانفعلمثلماففعلينظر

القتيل.دمنشفتلمالعنتالأرضوأن:رو

الجثةبأنعلفا-ستةأو-يوقاأربعينبهيسيرجرابفىأخاهحملالقاتلوأند

!!أيامثلاثةمنأقلفىتتحلل

تعالىالنهأنمن،المبتدأكتابفىبشرالكاهلىبنإسحاقالكذابرواهماومنها.؟:

إلىاليسرىورجله،اليسرىإليتهإلىاليمنىالقاتلرجلفضمالملائكةمنملكابعث

كانفإذا،النارحظايرمنحظايرسبعوتحاطالشمسعينفىعلقهثم،اليمنىإليف

،زمهريراالناسأشدمنكانالشتاءأيامكانوإذا،حراالناسأشدمنكانالصيف

إلىاللهوأوحى،الحظايرتلكوعليهالأرضإلىألقاهثم،عافاثمانينبذلكاللهفعذبه

:فقال،ارحمنىربيا:فقال،كعبيهإلىالأرضفأخذته:قال.بهاخسفىأنالأرض

بريا:فقال.وسطهإلىأخذتهثم،ركبتيهإلىفأخذته،خذيه،رحيمكلأرحمإنما

لهوأسجدت،بيدكخلقتهوقد،أبى،منىخيرهومنعصاكفقدعصيشككنتإن

.المنثورالدرفى(3/63)والسيوطى(17231)برقم(4/053)الطرى(1)

(1/431)الكشات(2)
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السماء)؟(ملكوتمنأخرجته؟بهفعلترأيتنىفكيف:قال،جنتكوأسكنتهملائكتك

أخبرنىآدمإنربيا:فقال،صدرهإلىفأخذته،خذيه:قالثم.الأرضهوانإلى

وتسعينتسعةوادخرت،خلقكبينواحدةةمح!اهنمفقسمترحمةمائةخلقتأنك

حتىعبادكبهافرحمت،تلكإلىهذهض!متالقيامةيومكانفإذا،عرشكخزائنفى

كيف:الثهفقال،منهايجتنىفلا،شىءمنهاتنالهأنرجاءلهاليتطاولالأبالسةإبليسأن

.(2)(القيامةيومإلىفيهايتجلجلفهوخذيه:للأرضوقال،أخاكترحمولمأرحمك

لواضعه،الشيطانبهأوحىشيطانىوخيال،أحاديثعدةمنأخلاطالقصةوهذه

ولفقوها.زوروهاوأكاذيب،أحلامأضغاثهىإنما؟كهذاقاتلأاللهيكلمفكيف

حيثبهموثوقمصديىعلىفيهااعتمادىلعدمالقصةذكرعنأعرضتدقو"!لك

.يكذبولايصدقلاالذىالقسممنوهىإسرائيلبنىعننقلتهاالمصادركلأدن

السلامعليهإدريسقصةفىوالموضوعاتسرائيلياتاطه

!زفي9\أؤآ:تعالىاللهقولتفسيرعنوالسيوطى،الطبرىخاصة،الرواةذكرفقد

قصةذ!وا،(56،57:)مريمكليش!لقامكائاؤزفغنةنيبا+نرصذيقاوكأنإنةإذليديمقبئ!ئآ

الأحبار.كعبعنمنقولة

ابنأخيرنى:قال،الأعلىعبدبنيونسحدئنى:فقال،الطبرىروىفقد(1)

هلالعنعطيةبنشمرعنالأعمشسليمانعنحازمبنجريرأخبرنى:قال،وهب

لإدرش!:تعالىالقهقولما:فقال،حاضروأناكعتاعباسابنسأل:قال،يسافابن

يومكللكرافعأنىإليهأوحىالقهفإن:أدرس!أما:كعبقاللجيا!هوقكاتا:؟ؤزفغنة

اللهإن:فقال،الملائكةمنخليلفأتاه،عملأتزدادفاحثانآدمبنىجميععملمثل

بينفحمله،عصلآأزدادحتىفليؤخرنى،الموتملكلىفكئم،وكذاكذاإلىأوحى

الموتملكتلقاه(الرابعةالسماءفىكانفلما(السماءإلىبهصعدثم،جناحيه

هو:فقالإدرش!؟وأين:فقال،إدرس!فيهكلمهالذىفىالموتملكفكقم،منحدزا

الاختبار.لادارالعقاببانهاللأرضاليهودونظرة(السمواتملكوتاقترب-)قدالإنجيلفىيحيىكلمةتذكر(1)

عنه.وسكتالبدايةفى(1/431)كثيرابنذكره(2)
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السماءفىإدرس!روحأقبضئعثت،فالعجب:الموتملكقال.ظهرىعلىذا

فقبض،الأرضفىوهوالرابعةالسماءفىروحهأقبضكيف:أقولفجعلت،الرابعة

.(؟)هناكروحه

عليهإدرش!)أنأولهافىزادولكن،أيفتا)2(كعبعنالقصةالقرطبىوذكر(2)

يوفامشيتأناربيا:فقال،الشمسوهجفأصابهحاجةفىيومذاتسارالسلام

يعنى،ثقلهامنعنهخففاللهم!واحديومفى،آعاخمسمائةيحملهابمنفكيف

منعنهواحمل،ثقلهامنعنهخففاللهم:إدرش!يقول،الشمسبفلكالموكلالملك

.يعرفلاماوالظلالشمسخفةمنوجدالملكأصبحفلما.حرها

نإ)أما:تعالىاللهفقال؟فيهقضيتالذىفماالشمسلحملخلقتنىربيا:فقال

بينىاجمعربيا:فقال،فأجبتهوحرهاحملهاعنكأخففأنسألنىإدرش!عبدى

عليهإدريسوكان،إدرس!أتىحتىلهتعالىاللهن!أفخلةوبينهبينىواجعل،وبينه

لىفاشفع،الموتملكعندوأمكنهمالملائكةأكرمأنكأخبرت:فقال.يسألهالسلام

.وعبادةشكرافأزدد،أجلىليؤخرإليه

أطيبولكنهذلكعلمتقد:فقال،أجلهاجاءإذانفمئاالنهيؤخرلا:الملكفقال

.تفسيرهفىأيضاالسئدىعنوذكرها،السابقةالروايةبقيةذكرثم.لنفسى

منيومكلالسلامعليهلإدرشرريرفعكان:فقالالقصةمنبهبنوهبوذكر(3)

ملكإليهواشتاق،الملائكةمنهفعجب،زمانهفىالأرضلأهليرفعمامثلالعبادة

عليهإدرش!وكان،آدمىصورةفىفأتاه،لهفأذنهتر*ايزفىريهفاستأذن،الموت

بهففعل،يأكلأنفأبىطعامهإلىدعاهإفطارهوقتكانفلما،النهاريصومالسلام

ريىاستأذنت؟الموتملكأنا:قال؟أنتقن:لهوقال،إدرش!فأنكرهليالثلاثذلك

تقبضأن:قال؟هىوما:قال.حاجةإليكلىإن:فقال،لىفاذنأصحبكأن

لهوقال.ساعةبعدإليه-ورذهفقبضه،روحهأقبضأنإليهتعالىاللهفأوحى.روحى

:الموتملك

.استعداداأشدلهفأكونالموتكربلأذوق:قال؟روحكقبضفىالفائدةوما-

القصةهذذكرتإذالجمعةيومالمستمع!نشفاهوممهمهمصة،آهاتاذكرزلتولا(3768)برقم(8/352)الطبرى(1)

الإسرانيليه.

.(11/124)التفيرفىذكرها(2)
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نأ:قال؟هىوما:قال.أخرىحاجةإليكلىإن:ساعةبعدإدرش!لهقالثم

أفاقفلصا،فصعقالنارفرأى،فرفعه...والنارالجنةإلىفأنظرالسماءإلىترفعنى

:وقال،بشجرةفتعلق:مقركإلىلتعوداخرج:الموتملكلهقالثم؟الجنةأرنى:قال

؟تخرجلالكما:فقال.حكضاملكابينهماتعالىاللهفبعث.منهاأخرجلا

:وقال،ذقفوأنا(185:عمران3ال!وآئقؤقيذآيقةنفميرثعؤ:قالتعالياللهلأن:قال

هومئهاؤقا!مثق!ئفؤلهيقا؟لا:وقال.وردتهاوقد(7؟:)مريمؤاليذقا(*!ؤ!أ!ؤإن

الجنة،دخلبإذنى:الموتلملكتعالىاللهقال؟أخرجفكيف)الحجر:84(مهويمخزج!ت

يخرن!.وبأمرى

معاللهيعبدوتارة،الجنةفىيرتعتارةفإدرش!:منبهبنوهبقال:القرطبىوزاد

السماء)1(.فىالملائكة

فإنها:الرواياتهذهفىترىوكما

ورفاقه.كالسدىالضعفاءمنمجموعةعنرويت!1)

هذهتحرلففىعندناشكولا،التلمودأوالتوراةمنووهب،كعبنقلها(2)

الكتب.

التابعونوجاء،نقليدونسمعوابل،نقلهافىالصحابةمنأحل!تورطعدم(3)

لينشروها.

ملكإلىفقطالأرواحقبضفيهايوكللمحيثتماقاعقيدتنامعتصطدمأنها(4)

تقديمبيدهالذىوهو،بالوقتالعالموهو،القابضهوالرواياتهذهفىإنهبلالموت

إلمتتؤكؤؤتلىآلذىآئقؤقيشؤ!وضقلث!فل:تعالىاللهقالولقد،وتأخيرهاالآجال

في!فتؤآلئيقؤتهاجينالأنفهم!قشؤثت!آلئة:سبحانهوقال،(11:)الجدة(تزتجغونرف!جنز

.(258:)البهفرة(9ؤصيثلأئئىء:أيضاذاتهعنوقال،(42:،الزمرر!هوا!ا!

يزهقوالله،يعالجونوالأعوان،الأرواحيقبضالموت)فعلك:القرطبى)2(قال

ذلكمتولىالموتملككانلماولكنه،والحديثالاىبينالجمعهووهذا،الروح

"ثم:حديثفىللملكالخلقأضيفكصاإليهالتوفىأضيفوالمباشرةبالوساطة

فإنه-،مسعودبناللهعبدعنعليهمتفقحديثوهو،"الروحفيهفينفخالملكاللهيرسل

.القرآنمعانىفى(4/338)رالفحاس،تفيرهفى(621-1/521)القرطبى(1)

بتحقعى.الذكرةفى(1/67)القرطبى(2)
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هناوالقصة،بهيؤمرونماإلايفعلونلاالملائكةبقيةأنكمامامور-الموتملكأى

ذلك،عنالثهوتنزه-العبادبأعماراختصقدوأنه،ملكهفىتعالىدثهكشريكتظهره

.كبيرآعلؤاوتعالى

منقصةوكأنها،إليهطريقهاوالأسطورةالخرافةتأخذترىكماالقصةأن(5)

فيها(الشكعلىيبعثبشكلسريغاالأحداثفيهاوتتوالىوليلةليلةألفحكايات

ومعجزات،تعالىالثهقدرةننكرلاونحن،إسرائيلبنىأعاجيبمعتماقاتتفقلكنها

خرر،المصدوواالمعصومعنأو،القرآنفىتعالىالثهعنذلكيصحلملكن،الأنبياء

تكذيبها.بلالخرافاتهذهتصديقإلىسبيلفلا

عليهإدرش!بهيدافعدفاغايجدلمفإنه،دائضاقريحتهتنضبالوضاعولإن(6)

أحد،بهيعلمولم،بعدنزلقديكنلمالذىالقرآنآىسوىنفسهعنالسلام

عذزايجدفلم،نفسهوصذقالقصةذكرالقرآنمعانىتفسيرفىالنحاسأنوالأعجب

الآياتبهذهأعلماللهيكونأن)يجوز:ليقولفبادر،فيهاالقرآنآياتذكرقبولفى

.(بهالقرآننزلثم4إدريس

:الرواياتهذهعنقالحيثالبصيرالناقدوهوكثيرابنالإمامقولونذكر(7)

.أبصرهمادرهفلله.(1)(نكارةبعضهوفىالإسرائيلياتمن)وهذا

:أىالارتفاععلولإدرش!تعالىاللهأثبتهالذىالعلوأنيقالأنالصحمح،وانما

كلهاالأمأنهذاويؤيد.العالمينبينذكرهورفعقدرهأعلىسبحانهأنهأوالمكانةسصو

قلوبإلىالشخصياتأحبمنكانفكأنه،إليهاالسلامعليهإدرشررنسبةإلىتتسابق

أعلم.والله،الأنبياءمننبىكلعنالمعروفوهو،آنذاكالناس

.(1/151)يةلبداا(1)
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السلامعليهنوجقصةفىوالموضوعاتالاسرانيليات

الاشطورة(السفينة()أ

:قال،قتادةعنسعيدحدثنا:قال،يزيدحدثنا:قالبشرحدثناةالطبرىقال(1)

السصاءفىوطولها،ذراغاخمسونوعرضها،ذراعثلاثمائةالسفينةطولأنلنادبمر

.عرضها)1(فىوبابها،ذراغاثلاثون

:فقال،جاخةالنبىعنجندببنسمرةإنىالحديثفرفعبعضهمتطاولوقد!2)

كانالسفينةطولأنوذكر،الرومأبوويافث4الحبشأبووحام،العربأبو)سام

فىوبابهاذراغاثلاثونالسماءفىوطولها،ذراغاخمسونوعرضها(ذراعثلاثمائة

.عرضها(

بينناليكون(16-6/15)التكوينسفرمن-التوراةمنالمنقولالنصهذاوإليك

)ثلاثمائة:التوراةمحرفوقالحيث،تعالىاللهأمامالحديثهذاوضعواالذينوبين

كوةوتصنع،ارتفاعهذراغاوثلاثين،عرضهذراغاوخمسين،السفينةطوليكونذراع

.(جانبهفىالفلكبابوتصنع،فوقمنذراعحدإلىوتكملهللفلك!)فتحة

منوهو،ص.رباللهرسولإلىينسبوهافلمالتوراةمنالوضاعونأبقىماعليكوبالته

.براءكلههذا

.(وروى،)دبمرفيهاالسندالوضاعينرواياتمنكسابقتهاالروايةهذهأنوالملاحظ

أقيلمانوخاأن:قال،أيضاعباسابنعنبشرالكاهلىبنإسحاقأخرجوقد(3)

الساجفغرس.الشجراغرس:قال؟الخشبوأينربيا:قال،الفلكيصنعأن

ريهأمرهالشجرةأدركفلما،الاستهزاءعنوكفوا،الدعاءعنوكف،سنةعشرين

.صورثلاثةعلىاجعله:قال؟البيتهذاأتخذكيفربيا:فقال،وجففهافقطعها

الديك(كذنب:ذيلهأى-ودنبهالطيركجؤجؤوجؤجؤه)2(،الديككرأسرأسه

اللهوبعث-المساميريعنى-بدشروشدها،جنبهافىأبوائالهاواجعل،مطبقةواجعلها

ألا:ويقولونمنهويسخرون،بهيمرونفكانوا،السفينةصنعةيعلمهالسلامعليهجبريل

.(94181)برقمتضسيرهفى(7/74)الطبرى(1)

صدر.:خؤخز(2)
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قوله:وذلك.ويضحكونالماء؟وأين،الماءعلىبهليسيربيئايتخذالمجنونهذاإلىترون

طولها،ذراعستمائةالسفينةفجعل،(83:دوه)لملأه!مقؤمه-ش!ثوأمنفذفىكأظجهلإك!ؤكضا

بالقاريطليهاأنوأمجر،وثلاثونوثلاثةذراعئلثمائةوعرضها،الأرضفىذراغاوستين

حتىغليائاتغلىالسفينةتنحتحيثقايىعينلهاللهففخرقارالأرضفىيكنولم

،والدوابالسباعفيهافحكل،وأطبقهاأبوابثلاثةلهاجعلمنهافرغفلما،طلاها

البابفىوالطيرالوحشوجعل،الدوابعنبنفسهوشغلهالحمىالأسدعلىاللهفألقى

ثمالأعلىالبابفىامرأةوأريعينرجلآأريعينآدمولدوجعل،عليهاأطبقثم،الثانى

.الدوابتطأهاألالضعفهاالأعلىالبابفىمعهالذرةوعلىعليهمأطبق

حاله.سبق-كماكذاب:الكاهلىبشربنوإسحاققلت(

ابنعنمهرانبنيوسفعنجدعانبنزيدبنعلىطريقمنالطبرى)؟(وروى(4)

شهدرجلألنابعثتلو:مريمابنلعيسىالحوارلونقال:قال،عنهمااللهرضىعباس

ذلكمنكفافأخذ،ترابمنكثيبإلىأتىحتىبهمفانطلق!عنهافحدثناالسفينة

بنحامكعبهذا:قال.أعلمورسولهالله:قالوا؟هذاماتدرونأ:قال،بكفه،التراب

عنالترابينفعن!قائمهوفإذا،اللهبإذنقم:وقالبعصاهالكثيبوضرب:قال.نوح

وأنامتولكنى!لا:قالفيهلكتهكذا:السلامعليهعيسىلهفقال.شابقدرأسه

:قال.نوحسفينةعنحدثنا:فقال.لثيئ!تثتمفمنالساعةأنهاظننتولكنى،شاب

:طبقاتثلاثوكانت،ذراعستمائةوعرضها،ذراعومائتىذراعألفطولهاكان

أرواثكثرفلما،الطيرفيهاوطبقة،الإنسفيهاوطبقة،والوحشالدوابفيهافطبقة

منهفوقع،فغمزه،الفيلدتباغمزأنالسلامعليهنوحإلىوجلعزاللهأوحىالدواب

وجلعزاللهأوحىبقرضهالسفينةيخرزالفأروقعولماالروثعلىفأقبلاوخنزيرةخنزير

قط،وسنورةسنورمنخرهمنفخرج،الأسدعينىبيناضربأن،السلامعليهنوحإلى

ةقال؟غرقتقدالبلادأننوحعلمكيف:عيسىلهفقال.الفارعلى-فأقبلاوقطة

يألفلافلذلك،بالخوفعليهفدعاعليهافوقعجيفةفوجدبالخبريأتيهالغراببعث

قدالبلادأنفعلمبرجلهاوطينبمنقارهازيتونبورقفجاءتالحمامةبعثثم.البيوت

تألفثئمفمن!وأمانأنسفىتكونأنلهاودعاعنقهافىالخضرةفطؤقها،غرقت

كيف:قالويحدثنا؟معنافيجلسأهليناإلىبهننطلقألااللهرسوليا:فقالوا.البيوت

.(؟8151)برقم(7/36)الطرى(؟)
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الآثارأولوهذا.ترائافعاداللهبإذنعذ:لهفقال:قال!؟لهرزقلامنيتبعكم

هاهنا.قابلناهاالتىالنصرانية

.(جذا)1غريبأثروهذاكشير:ابنقال

بمناكير.يأنىضعبفوهو:جدعانبنقلدبنعلىوفجه4قلت

)كان:قالعباسابنأنالسابقالطريقنفسمنأخرىروايةفىالطبرىوزاد(5)

فلما.الحمارحعلماوآخر-النملة-الذزةالدوابمنالفلكفىنجوححملماأول

،رجلاهتستقلفلم-بذيلهيعنى-بذنبهإبليستعلق،صدرهوأدخلرأسهالحمارأدخل

ويحك!:نوحقالحتى.يستطيعفلافينهض!ادخل!!لحك:يقولنوحفجعل

خثىنوحقالهافلما.لسانهعلىزلتكلمة:قال!معكالشيطانكانولو!ادخل

عدوياعلىأدخلكما:نوحلهفقال.معهالشيطانودخل،فدخل،سبيلهالشيطان

الثه!عدوياعنىاخرج:قال(معكالشيطانكانولو)ادخلةتقلألم:فقال؟الله

الفلك.ظهر-فىيزعمونفيما-فكان!تحملنىأنمنبدلكما:فقال

سبق.فيماحالهسبقوقد-جدعانبنزيدعلىمدارهوالأئرقلت،

كبيراتشابفافيهوستجدوغيرهسفرالتكوينمنالتوراةعنالمترجمالنصهذاوإليك

حتىبهاالاستشهادعنالناسيكفلاالتىوالحمامةالغرابروايةخاصةالرواياتبين

.ثوابتنا)2(أحدصارت

.أر.اراطجبالعلىالشهرمنعشرالسابعاليومفىالسابعالشهرفىالفلك)واستقر

ظهرتالشهرأولمنالعاشروفى.العاشرالشهرإلىمتوالتانقضاتنقصالمياهوكانت

قدكانالتىالفلك()كوةطاقةفتحنوخاأنيوفاأربعينبعدمنوحدث.الجبالرءوس

الحمامةأرسلثمالأرضعنالمياهتشققتحتىمترددافخرج.الغرابوأرسل،عملها

فرجعت،لرجلهامقراالحصامةتجدفلم.الأرضوجهعنالمياهقلتهلليرىعندهمن

وأخذهايدهفمد،الأرضكلوجهعلىكانتميافالأنالفلكإلىإليهالحمامة

الفلك،منالحمامةفأرسلوعادأخرأيامسبعةأيفتافلبث.الفلكإلىعندهوأدخلها

قدالمياهأننوحفعلم،فمهافىخضراءزيتونورقةوإذاالمساءعندالحمامةإليهفأتت

كثير.لابن(؟1/76)البداية(1)

فيالمسلمهيئنفوسفىالإسراثيلياتتغلغلتحدأىإلىأنرأيت(القلشونوغصن()الحمامةعخدهمالمزعومالسلامورمز(2)

قمدتج.يخروعنقصل!عنلهايروجوكيف
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أيضا.إليهترجعتعدفلمالحمامةوأرسلأخرأيامسبعةأيضئافلبث،الأرضعنقلت

عننشفتالمياهأنالشهرأولفىالأولالشهرفىوالستمائةالواحدةالسنةفىوكان

الشهروفى،نشفقدالأرضوجهفإذاونظرالفلكعنالغطاءنوحفكشف،الأرض

.(الأرضجفتالشهرمنوالعشرينالسابعاليومفىالثانى

عباسابنإلىكذتاالمضسوبةالرواياتمنكثيربينتطابقعنيكشفالنصهذاإن

ذإ،عنهاللهرضىالأحباركعبعننقلأعباسلابنروس!التىأو،عنهمااللهرضى

ولن.هنامنيأتىوالبلاءورووا(-وذكروا-يزعمون)فيما-الرواياتفىوجدناأننا

الطريق.إليهاالخرافةشقتمتهافتكلهاالرواياتمعانىأنإذ،فقطالسندبنقدنكتفى

معرفتهاإلىحاجةالا:فقالهؤلاءوجهفىصرخالرازىالفخرفإنهناومنة"ة

معسيمالاالفضولبابمنفيهاالخوضوكانأصلأفائدةبمعرفتهايتعلقولا،البتة

أى-السعةفىكانأنهنعلمهوالذى،الصحيحالجانبعلىيدلماهاهناليسبأنهالقطع

كلمنزوجينولحصول،إليهيحتاجونولما4قومهمنللمؤمنينيتسعبحيث-الفلك

.مذكور()1(فغيرالقدرذلكغيرفأما،القرآنفىمذكورالقدرهذالأن،حيوان

سفينة)كانت:قال"تجا.صالنبىأن:وفيهعباسابنعنحديتاذكرفإنهشهبةأبوأماحة

مثلنسمبمناللةقبح:قالثم.(إيوانالأجنحةوتحت-أجنحةلها-السلامعليه-نوح

.هذاقالمناللهقاتل:أقولوأنا.خمرو)2(النبىإلىهذا

الحالتحقيقفىالأخبارفىنوح)وسفينة:الألوسىمحمودالسيدقالقبلهومن.."

إلىيميللامنبحالفالحرى،عيبمنسالمةغيرهىإذفيهاللركوبتصلحلاأرىفيما

ولا،كتابهفىتعالىاللهقصحسبماالفلكصنعالسلامعليهبأنهيؤمنأنالفضل

أتممدةوبكم،صنعهاخشبأىومن،وارتفاعهاوعرضهاطولهامقدارفىيخوض

.(الصحيحةالسنةتبينهولمالكتابيشرحهلم.مماذلكغيرإلىعملها

4الاسرائيلياتومن(6)

فىامرأتهواقع-نوحولد-حافاأندبمروقد:فقال،التوراةعننقلأكثيرابنذكرهما

جدحامبنكنعانوهو،أسودولدلهفولدنطفتهخلقةتشوهأننوحعليهفدعاالسفينة

فلهذا،أخواهوسترها،يسترهافلمعورتهبدتوقدنائضاأباهرأىبل:وقيل،السودان

.(61/452)الغيبمفاتح(1)

.(612)صوالموضوعاتالإسرائيليات(2)
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لإخوته.عبيذاأولادهيكونوأن،نطفتهتغيرأنعليهدعا

.اليهودمنانحتارالفهشعبعنصريةهىوهذه

19عناقبنوعوج19الصبىأم.

علىبناللهعبيدمولىفائدعنالطبرىذكرهماالخطيرةالإسرائيلياتهذهومن(7)

2لح!ءالضبىزوجعائشةأن:أخبرهرييعةأبىبنالرحمنعبدبنإبراهيمأن:رافعأبىابن

مكثنوح)كان:كيورقالثم،(الصبىأملرحم،نوحقوممنأحذااللهرحمالو:قال

شجرةغرس،زمانهآخركانحتى،اللهإلىيدعوهمعافاخمسينإلاسنةألفقومهفى

فيسألونه،ويمرون،سفينةيعملجعلثم،قطعهاثم،مذهبكلوذهبتفعظمت

؟تجرىفكيفالبر!فىسفينةتعمل:ويقولونمنهفيسخرون!سفينةأعملها:فيقول

مأخشيت،السككفىالماءوكثر،التنوروفار،منهافرغفلماتعلمونسوف:فيقول

بلغهافلما.ثلثهبلغتحتىالجبلإلىفخرجت،شديذاحئاتحبهوكانت،عليهالصبى

الجبل.علىاستوتحتىخرجتالماءبلغهافلما،الجبلثلثىبلغتحتىخرجتالماء

مألرحمأحذامنهمالثهرحمفلو،الماءبهاذهبحتىيديهابينرفعتهرقبتهاالماءبلغفلما

.(1)(ىبصلا

الأحبار.كعبعنروىوقد،الوجههذامنغريبحديثوهذا:كثيرابنوقال

.(4/272)كثيرابنتفسير

وهوسوءاأشدخبرمعالإسرائيلىالخبرهذايتعارضحينمااسوةالأمرويزداد(81

جبازامتمردا)كافرا:كانأنهمنهذكرواالذى(عناقبن)عوجأو(عخقبن)عوجخبر

منيأخذكانوإنه،آدمبنت(2)قنعأمهولدتهبلرشدةلغيركان:ويقولون،عيذا

فىوهولنوحيقولكانوإنه!!الشمسعينفىويشويهالبحارقرارمنالسمكطوله

به.ويستهزئلكالتىالفصيعةهذهما:السفينة

إلىوثلتاذراغاوثلاثينوثلائةوثلاثمائةذراعآلافثلاثة:كانطولهأنويذكرون

.السلامعليهموسىعهدحتىحياظلأنه!لذكرون.الهذياناتمنذلكغير

بنيعقوبالحديثوفى.الأوس!فىللطبرنىوعزاهالمجموعفى(13758)والهيهثمى(48181)برقم(7/35)الطبرى(1)

.(7834)المرلبفى-كماالوهمكثير:محمد

ريفك.عيكئلبسكيفالإسلامابنياأفرأيت!!بغتأنهاوهابيلقابيلقصةفىالوضاعونذكروالتى(2)
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يغرقثم!!الزنا(ابن-العنيد-الجبار-الكافر،)المتمردأنهرغماللهيهلكهلاذلكوبعد

أول(النبىأبوهلهشفعالذىالسلامعليهنوحابنويغرقبل،وأمهالصغيرالصبى

!!الأرضأهلإلىالرسل

كتبمنكثيرفىمسطرةأنهالولاالتىالهذيانات)وهذه:صارخاكثيرابنصاحلقد

ثم،وركاكتهالسقاطتهالحكايتهاتعرضنالماالناسوأيامالتواريخمنوغيرهاالتفاسير

.والمنقولللمعقولمخالفةإنها

وزعيمالأمةنبىوأبوه،لكفرهنوحولداللهيهلكأنفيهيسوغفكيفالمعقولأما

(ذكرواماعلىوأطغىأظلموهوعناق:ويقالعنقبنعوجيهلكولا،الإيمانأهل

الفاجرالعنيدالجبارالدعىهذاويتركالصبىأمولاأحذامنهماللهيرحملاوكيف

!؟ذكرواماعلىالمريدالشيطانالكافرالشديد

:فقالالمطهرةالسنةوصحيحللقرآننحالفتههناالقولتفنيدإلىاللهرحمهتطرقثم

،(66)الثعراء:،؟الأخيريئتؤأغزقتاثو:تعالىالذ4قالفقدالقرآتامنالمنقولوأما*؟ت

.(26:)نوحيازا؟93ائعيىينمنالأزضيىتذزرلارلهوزلمحث:وقال

اللهإندا:قالأنهعطاجوالنبىعنالصحيحينفىلمامخالفذكروهالذىالطولهذاثم

الصادقعننص!فهذا."الآنحتىينقصالخلقيزللمثمذراغاستونوطولهآدمخلق

حتيينقصالخلقيزللمإنه،(4:)النجم(ئوخىؤحىبنفؤر!،ليتالذىعطيه!هالمعصوم

جراوهلم،بذلكإخبارهيومإلىآدممنطولهمفىنقصانفىالناسيزللمأى،الآن

يتركفكيفمنهأطولكانمنآدمذريةمنيوجدلمأنهيقتضىوهذا.القيامةيومإلى

بدلواالذينالكتابأهلمنالكفرةالفجرةالكذبةأقوالإلى!لصارعنهويذهل،هذا

همبماظنكفما،مواضعهاغيرعلىووضعوها،وأولوهاوحرفوهاالمنزلةالقهكتب

يومإلىالمتتابعةاللهلعائنعليهمالكذبةالخونةوهمعليهيؤتمنونأوبنقلهيستقلون

وفجارهمزنادقتهمعناختلافاإلاعناقبنعوجعنالخبرهذاأنأظنوما،القيامة

.(1)(علمأواللهنبياءالأعداءأكانواالذين

مثلجرأةمنالعجب)وليس:فقال،الروايةهذهكذبليبينالجوزيةقيمابنجاءثم

التفسيرمنالعلمكتبفىالحديثهذايدخلممنالعجبإنما4اللهعلىالكذابهذ

.أمرهيبينولاوغيره

كثير.لابن(417-1/173)البداية(1)
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فوذقيية؟،)ؤتجغفا:تعالىاللهقالوقد،نوحذريةمنليسالكتابأهلعندوهو

كانفلو،نوحذريةمنالأرضوجهعلىبقىمنكلأنفأخبر(77:)الصافات!آنتماوين

بعدنوح)1(.منيبقلمهذا-وجودلعوج

كانتوإذا،كذلكوسمكها4عامخمسمائةمسيرةوالأرضالسماءبينفإن،وأيضا

طولإليهايصلفكيف،العظيمةالمسافةهذهوبينهافبيننا،الرابعةالسماءفىالشمس

هذاأنريبولا:اللهرحمهقالثم؟الحوتعينهافىيشوىحتىذراعآلافثلاثة

بالرسلوالاستهزاء-السخريةقصدواالذينالكتابأهلالزنادقةوضعمنوأمثاله

.(2)(وأتباعهم

التىالقديمةالإغريقسفنإلىالسلامعليهنوحسفيضةحولتوأساطير،خرافاتإنها

سفينةكأنهاأو،انتباهتهاأوعينطرفةفىمشاكلهلهفتحلبالآلهةالبطلفيهايستنجد

الشرآلهةوصفعليهأضفتبشخصوجاءتوليلةليلةألفمراكبمنومركبة

منها.براءفاللهمتموتلاحيةتظلالتىالإغريقية

،سرائيلياتطهاومن(9)

بنالرحمنعبدوعن،الكذبطريقمنعنهماالفهرضى-عباسابنعنروىما

المقامخلفوصفت،بالبيتطافتنوحسفينة)إن:!مىقال:قالأنه(3)أسلمبنقلد

اذهب:أمامهالحديثهذالراوىمالكقالحتىالقصةبهذهالعلماءتنذروقد(ركعتين

.!!السلامعليهنوحعن،أبيهعنيحدثكفلدبنالرحمنعبدإلى

أيضنا!ومنها(011

:قالأنه!ي!النبىعنأبيهعنالخفور)5(عبدبنالزيزعبدعنالطبرى)4(رواهما

بهموجرت،معهمنوجميعهوفصام،السفينةنوحركبرجبمنيومأول)فى

،عاشوراءيومالجوليىعلىالسفينةفأرست،المحرمإلىذلكفانتهى،أشهرستةالسفينة

نأوأراد،جبلأأى-موسىعسكرقدرعلىعظيمةصخرةقلعوأنه،السلامعليهموسىعهدحتىبقاءهزعموالأنهم(؟)

.الطوقثلعقهفىاللهفطوقهابهايرميهم

الجوفلة.قيملابن03صالمفيفالمنار(2)

.(6/179)القهذيب(3)

.(18202)برقم(7/49)الطبرمما(4)

.(الحديثيضعممن)كان:الاعتداليزانفى(46؟/2)الذهبىقال(5)
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والحديث.(للهشكرافصامواوالدوابالوحشمنمعهمنجميعوأمر،نوحفصام

.موضوع

وفيه-التوراةعننقلأنحنذكرناهاكما-إسحاقابنعنالروايةفذكرواعادواثم

إسرائيلبنىمروياتمعالروايةهذتطابقعلىيدلماوهووالغرابالحمامةقصة

ومسلمتهم.

فىالصحيحأنذلكالحديثهذافىالسلامعليهنوحذكركثيرابناستغربوقد

المدينةقدمر!!جل"النبىأن،عنهماالقهرضىعباسابنرواهما،عاشوراءيومصوم

يومهذا:فقالوا"؟تصومونهالذىاليومكهمذا"ما:فقال،عاشوراءيومتصومواليهود

منهمبموسىأحق"أنتم:لأصحابهكج!النبىفقال.فرعونعلىموسىفيهظهر

خطيب.كلقولجهيزةقطعتوقد.فصوموا")1(

إاالهالكوالابن،الكافرةالزوجة(111

وزنادقتهماليهوددرج،بشعةبتهمةالسلامعليهنوحاتهمحيثأخرىطامةوهذه

منولئسنلهوإنة:تعالىقولهعنبعضهمذكرحيث،بهاالأنبياءعصمةاجتراح

امرأتهأدخلته-اللهمعاذ-زناهوابنبل(ولدهليسالهالكنوحولدأن(46:)هود(آقيالث

آلئة+ثوضزقي:السلامعليهلوطزوجةوعنعنهاتعالىاللهوقالكافرةماتتوالتىعليه

نر!شاهماصنيخيسفخاناعادمنيمبغدتخمتشائوطكأؤآفزألتئوحآفزألتينكفزوألفذضلأ

.)الزنا(أنهاعلىهناالخئانةففسرت،(10:)التحريم

ابنه.يكنولمفراشهعلىولد:قال،البصرىالحسنإنحتى

امرأتهوكانت،فراشهعلىولدقدوكان،ابنهأنهيحسبوهوناداه:جريجابنوقال

.(2)هيفخائنة

نعلمولا:القراءةهذهعنقالالطبرىأنإلا.ابنها()3(نوح)ونادىبعضهموقرأبل

روىبخبرذلكفىواعتلالمتأخرينبعضإلاالأمصارقراءمنأحدبهاقرأالقراءةهذه

بنشهرعنروىحديثوذلكالسندصحيحغيركذلكذلكقرأإنهك!جراللهرسولعن

.الصيامفى(0131/271)ومسلمالتفشر،فى(0684)البخارى:صجح(1)

.(2/51)تفسيرهفىالبصرىوالحسن(12/31)الطرى(2)

.(9/84)القرطبىذكرها(3)
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لبنتنعلمولا،يزيدبنتأسماءعن:يقولومرة،سلمةأمعن:يقولفمرة،حوشب

نوحابنأنههوالجمهور:عليهوما،سلمةأمعنيصحسماغالشهرنعلمولا،يزيد

السلامعليهنوحابنأنهأى-هذافىعباسابنوقول:كثيرابنوقال،السلامعليه

مننبىامرأةيمكنأدنمنأغيرسبحانهاللهفإن،عنهمحيدلا-اكافئكانولكنه

النبىزوجالصديقبنتعائشةالمؤمنينأمرمواالذينعلىالثهغضبولهذا،الفاحشة

.(؟!يور

.(2)الفراشفىلاالدينفىهناالخيانة:القرطبىوقال

قط.نبىامرأةزنتما:فقالالقضيةعباسابنحسموقد

ايضهما4عقلاوشرغيقبلهالاالتىالاسرائيلياتومن.

هنا)ومنالعلمأهلمنرجلأخبرنا:(الكذابالكاهلى)وهوإسحاققال(12)

الهدهدمنوحمل،اثنينزوجينكلمنفيهاوجعلالسفينةأهلنوخاأن:البلاء(يأتى

بهافطافالهدهدفحملهاالأرضتظهرأنقبلالسفينةفىالهدهدةفماتت،زوجين

فدفنهاقبرأقفاهفىلهفحفرريهفرحمه،ترائاولاطيئايجدفلممكائالهاليصيبالدنيا

!!الهداهدأقفيةنتأتفلذلك،القبرموضعالهدهدقفافىالناتنالريشفذلك!!فيه

!؟الأرضوجهعلىمنهاالوحيدةالأنثىموتبعدالهداهدتكائرت،كيفوالسؤال

بصيغةفيروىلهسندلاالذىالحديثمنيق!!ط"اللهرسولعلىوضعومما(13)

العجوةوكانتالشجر،جميعمنالسفينةفىمعهنوححمل)كان:قالأنهالتمريض

الحديثبوضعالاطمئنانإلىتدفعناهنااللفظيةوالركاكة(السفينةفىنوحمعالجنةمن

شك.بلا

نوحعلىاستصعبت:قالأنهسندبلاعنهاللهرضىثابتبنزيدإلىوفسب(41)

-وبدامعقوفافصارذنبهاانكسرثمفمن،ذنبهافىبيدهفدفعهاالسفينةتدخلأنالماعزة

حياءها.فشرذنبهاعلىفمسحدخلتحتىالنعجةومضت-حياؤها-ظهر

لابخاتمىمختومةأنت:لهاوقال(الدجاجةجناحعلىختمنوخاإن:وقيل(15)

أمتى.بكينتفعأنت،أبذاتطيرى

.(4/259)كيرابن(1)

.(49/9))2(الضطبى
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هلليرى-الطيورمن-طائروهو-التدرجالغراببعدبعثنوخاإن:وقيل(61)

وكان.السلامعليهمورسلهتعالىاللهبينوحىلاوهكذا؟لاأمالماءالأرضابتلعت

وأخذ،يرجعفلموالفرجةالخضرةفأصابتعتذرأنوإياك:فقال،الدجاججنسمن

بها.جاءجحرأىمنأدرىوماالثعلبىرواياتإنها!!القيامةيومإلىرهتاعندهأولاده

وقبحه.وضعهامناللهقاتل

السلامعليهإبإهيمقصةفىوالموضوعاتسرائيلياتاطه

(المسلمونعنهموتلقاهاالكتابأهلرواهاكماالسلومعليهإبراهيمميلادقصة(1،

بنمحمدحدثنى:قال،الفضلبنسلمةحدثنا:قال،حميدبنمحمدبه"حدثنى

،بالسوادقريةمن،كوثىأهلمنرجلآكانآزرأن-أعلموالله،لناذكرفيما-إسحاق

عليه،إبراهيميبعثأناللهأرادفلما،النمرودالمشرقملكذاكإذوكان،الكوفةسواد

نوحبينفيمايكنولم،عبادهإلىورسولآ،قومهعلىحجة،الرحمنخليل،السلام

أتى،أرادمااللهأرادالذىإبراهيمزمنتقاربفلما،وصالحهودإلانبىوإبراهيم

هذهقريتكفىيولدغلاقاأنعلمنافىنجدأنا،تغقم:لهقال،نمرودالنجومأصحاب

كذاسنةمنوكذاكذاشهرفى،أوثانكمويكسر،دينكميفارق()إبراهيم:لهيقال

امرأةكلإلىنمرودبعث(لنمرودالنجومأصحابوصفالتىالسنةدخلتفلما،وكذا

بحبلها،يعلملمفإنه(آزرامرأةإبراهيمأممنكانماإلا،عندهفحبسهابقريتهحبلى

نأالنهأرادولما،بطنهافىالحبلتعرفلم،يذكرفيما،خدثةامرأةكانتأنهاذلكمن

علىحذزا،السنةتلكمنالشهرذلكفىولدغلامكليقتلأنيريد،بولدهايبلغ

فلما،فذبحبهأمرإلا،السنةتلكمنالشهرذلكفىغلافاامرأةتلدلافجعل،ملكه

إبراهيم،فيهافولدت،منهاقريبةكانتمغارةإلىليلآخرجتالطلقإبراهيمأموجدت

ثم(بيتهاإلىرجعتثم،المغارةعليهسدتثم،بالمولوديصنعماشأنهمنوأصلحت

أعلم،والثه،يزعمون-إبهامهيمصحئافتجده،فعلمافتنتظرالمغارةفىتطالعهكانت

مأسأل،يزعمونفيما،آزروكان،مضهمنيجيئهومافيهاإبراهيمرزقجعلالثهأن

وكان،عنهاوسكتفصدقهافماتغلافاولدت:قالت،فعلماحملهاعنإبراهيم
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يلبثفلم،كالسنةوالشهركالشهر،الشبابفىإبراهيمعلى،يذكرونفيما،اليوم

عشاءفأخرجته،أنظرأخزجينى:لأمهقالحتىشهراعشرخمسةإلاالمغارةفىإبراهيم

.(1)ادوالأرضالسمواتخلقفىوتفكر،فنظر

وهما:خطيرينعيبينعلىفيهاستقفوالرواية!:

ضعيف.حافظ:الحافظقال:الرازىوهوحميدبنمحمدوجود:الأول

لنا(دبمر)فيما:قالإذالروايةفىمصدرهيذكرلمإسحاقبنمحمدأن:والثانى

!!الهقممةتأتىهناومن

الكتابأهلزنادقةإنحيثالتوراةعنمنقولةالقصةأنفهوالأخطرالعيبأماب؟"

خيالهممنقصةلهفنسجوا-السلامعليه-إبراهيمقصةعلىالإثارةإضافةأرادوا

:التوراةنصهووهذا،وفرعونموسىقصةغرارالمريفعلى

بلدهوسحرةعبيدهكلتارحدعاوقد،أبراملهولدحينسنةسبعينابنتارحكان

إذا،ليلأبيتهإلىطريقهمنهمكلأخذوعندما،مقاوشربواأكلواحيث،وليمةإلى

العظيم،المشهدهذاإلىونظروا،جميغاواندهشوا،السماءينيرجذاكبيربكوكب

أريعةويبتلعالسماءبطولالشرقمنيطيربالكوكبإذ،السماءإلىيتطلعونهموبينما

تارحابنأنإلايعنىلاهذا:لأنفسهمالسحرةقالوعندئذ،تمافاآئارهااختفتكواكب

كلنسلهويرث،وعظماءكثيرينأناسويقتل،للغايةشأنهسيعظمالآنالمولود

المساءفىرأوهبماوأخبروه،ملكهمنمرودإلىالسحرةذهبالصباحوفى.الأرض

.جذانمرودففزع،وتفسيره

أبراموجاع،المغارةفىوخبأه(ابنهأبرامتارح)وأخفى:ذلكبعدالروايةتذكرثم

اليمنىيدهإصبعمنلبئاالملكفاخرج،لإحيائهالملكجبريلالربفأرسل،وبكى

.(2)(الكواكبورأىليلأالمغارةمنخرجالثالثةأبرامبلغولما،وأرضعه

عندناسندولا،الكتابأهلهمذكروافالذينلنا(دبمر)فيماطلسمخللقدإزن

دونعنهاوسكتواالروايةهذهنقلواالتفسيرأهلأنوالغريبوالأساطيرالخرافاتلهذه

نقلها.فىفتورطواتدقيقأوتمحيص

.(13468)برقم(5/245)تفشرالطرى(1)

.(25-1/05)ةسرانيلأساطركل(2)
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(والارضالسمواتملكوت(2)

إبناخيؤملوتننكطثملإ؟ذكؤ)ر:تعالىقولهعندذكروهماهناالمفسرينبدعومن

.(75:)الأنعام،دآئفوقي!تيمنؤقكونؤآلأزضيىقي9آقخؤ

عنله)كشف:قال،جبيربنسعيدعنتفسيرهمافىوالسيوطىالطبرىذكرفقدتة

والحوت،حوتعلىوالصخرة،صخرةعلىإليهننظرحتىوالأرضالسصواتأديم

.(اللهإلاإلهلا.العزةربخاتمعليه

الرواية.بكذبنحكميجعلنامماأخرىتارةتتكرروالحوتالصخرةخرافةترىوهنا

يزنىعبذافرأىأشرفالسمواتفىالملكوتفىإبراهيماللهرفعلما:عطاءوقال!

علىآخرارأىثم،فهلكعليهفدعا،فاحشةعلىآخرأرأىثم،فهلكعليهفدعا

عبادى!ئهلكلاعبدىأنزلوا:فقال،فهلكعليهفدعا،فاحشة

طالبأبىبنعلىعن!يخييهالنبىإلىالحديثهذارفعواحينماالأمرخطورةوزارت

عنه.اللهرضى

!!؟كلهذلكليرىإلهيةخواص!لإبراهيمركبتهل:اللهوسبحان

فىفجعل،مترفجبارمنبهفر"لجئىإبراهيماللهنبىأنلنادبمر:قتادةوقالفي

رزقا،فيهاوجدإلاأصابعهمنأصبغايممبىلافجعل،أطرافهفىرزقهوجعل،سرب

وقمرآشمسئافأراه،والأرضالسمواتملكوتاللهأراه،الستربذلكمنخرجفلما

وأنهازا،وبحوزاجبالأفأراه،الأرضملكوتوأراه،عظيفاوخلفاوسحائا،ونجوفا

عظيغا.وخلفاالدوابكلومنوشجرا

لهفرجت:قال،ال!ئدىروىوكذلكالنخعىإبراهيمعنجريجابنوروىثب

إليهن،فنظرالأرضونلهوفرجت،العرشإلىانتهىحتىإليهنفنظرالسبعالسموات

.(27:!المنبهوتآلذيحا(فيوأخزةاتيتةم!ؤةقولهفذلك،الجنةفىمكانهورأى

)ثم:قالأنهعلىعنطجؤالنبىإلىالحديثرفعحينماالأمرخطورةوزادت.؟ة

فهمالسندوجدوإن،لهاسندلاالرواياتهذهأنترىوهكذا.(السابقةالروايةذكروا

الرواياتهذهنسبتثم،(جريجوابن،)كالسدىوالممروكينالضعفاءمنمجموعة

ابنقالوقدطمول،النبىإلىرفعتثم،جبير.وغيرهبنسعيدإلىوبهتاتازيفاالكاذبة

حديثينذلكفىمردويهابنروى)وقد:الرواياتهذهذكربعدتفسيرهفىكثير
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إسنادهما()1(.يصحلاولكن،طالبأبىبنوعلىمعاذعن،مرفوعين

ليبزألأضمخبىؤأتل؟ؤ!آتو!فضإبن؟لمججؤننفللث1شبخذه!\للاية،الصحيحالتفسيرأما

ملكهفىوجلعزاللهوحدانيةعلىخلقهماإلىنظرهفىالدلالةوجهلهنبينأى

قيآقخؤفي*ا!آشظزوأ1؟لمقاب:تعالىكقوله،سواهربولا،غيرهإلهلاوأنهوخلقه

تإؤآلأكأضيىآلتقآءيمن!قفوؤقايمثمأيدتثنقاإكلأأقلؤينؤأ:وقال،(101:)يونس(ؤآلأزضيى

.(2)(9)شا:ظيهؤيمتفا(أؤت!ئهمطالأزضقميئمئخ!ميفثتشأ

:الظلالصاحبوقال

الأسرارعلىونطلعه،والأرضالسمواتملك..الملكهذاحقيقةإبراهيم)نرى

ونصل،الوجودصحائففىالمبثوثةالآياتعنلهونكشف،الكونصميمفىالمكنونة

منلينتقل.العجيبالكونهذافىالهدىودلائلالإيمانوموجباتوفطرتهقلبهبين

.(3)(الحقبالإلهالواعىاليقيندرجةإلىالزائفةالآلهةعبادةعلىالإنكاردرجة

بعد،وأفولهاالشمسطلوعفىسيتدبرحيثالتاليةالآياتعليهتدلماوهذا(قلت

بانمقراالنهايةفىليبقى،أفلالذىالنجمورؤيةالقمرخلقفىالخالقروعةطالعأن

وأبدعه.وخلقهقذرهالذىهوإلقاللكون

(النمرودأسطون(3)

قالآإدآلغللثآدلةغاتحةأنزتهفيهؤإبنقابخآلذىإلىق!آ!:تعالىاللهقالوقد

يمسبآلنهتفسيىتأتيآدتةفإنهؤإبنقاذت!أؤأخىءأتأقالؤفيثئخىءآلذىزتجتماهؤإبن

.(258:)البقرة،!ألطيمينأعؤوآلفدىلاآلذىحشفزؤآدلةقئهتأئقغيربيمنبقاقأئتآلقمتيىقي

مقتضاها.روايات-التكرار)4(نادرةسابقةفى-هناالمفسرينعامةذكروقد

فىذكرواثم،ببابلالصرحصاحبوأنه،الأرضفىجبارملكأولهوالنمرودأن

يأمرقعد،هذاالنمرودأنذكروافقد:الروايةهذهلهالسلامعليهإبراهيممحاجةقصة

:فيقول.أنت:فيقولون؟وإلهكمريكممن:يقولقومجاءفكلما،بالميرة)5(الناس

.(3/012)كثيرابنتفير(1)

.(012"3/902)السابق(2)

.(2/1391"الظلال(3)

.تفشرهفى(428-3/283)والقرطى،(3/27)والطرى،(1/014،114)كئرابن(4)

.(6034)اللسان.الطعام:الميرة(5)
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قال؟والهكريكمن:لهفقال-الميرةيجلبيمتار-السلامعليهإبراهيموجاء.ميروهم

فعارضه.وأميتأحبىأنا:قالنمرودسمعهافلما.ويميتيحىالذىريى:إبراهيم

دونأهلهإلىإبراهيمفرجع،تميروهلا:وقال،كفرالذىفبهتالشمسبأمرإبراهيم

فإذا،هذامنغرارتىملأتلوةنفسهفىفقالكالدقيقرمليكثيبعلىفمرشىء

الصبيانفرحمنزلهبلغفلمابذلكفذهب،لهمأنظرحتىالصبيانفرحبهدخلت

طعافالهصنعتلو:امرأتهفقالت،الإعياءمنهوونامالغرارتينفوقيلعبونوجعلوا

-الحوارىمنيكونماأحسنفوجدتالغرارتينإحدىففتحت،انتبهإذاحاضرأيجده

هذاأينمن:فقال.يديهبينوضعتهقامفلما،فخبزته-الأبيفالخالصالدقيقأى

لك.لهمرت!متاللهأنإبراهيمفعلم.شقتالذىالدقيقمن:فقالت

البعوضمنبائاعليهتعالىاللهفتحبانكانوهلاكهالنمرودجزاءأنذكرواثم

فىمنهاواحدةودخلت،العظامإلايتركواولم،عسكرهوأكلوا،الشمسعينفستروا

دماغهيضربمنذلكبعدعندهالناسأعزفكان،الفارةمثلصارحتىفأكلتهدماغه

الثهأنوذكروا!!سنةأريعمائة:وقيليوقاأريعينالبلادفىفبقى،لذلكعتيدةبمطرقة

رأسه.فسكنتالبعوضةفجاءت!اللهلحربفتوجهفأبىبالإيمانيأمرهإليهملكابعث

إحديوفى،مباشرةذكرالروايةالذى(أسلمبن)زيدهوالقصةهذهراوىإن4قلت

قدالرحمنوعبد،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدأخبرنى:وهبابنقال:رواياتها

كانلأنهالتفسيرمنأبيهعنأخذهماكلالعلماءرذكيفورأينا،قبلذىمنعليهشنعنا

قلدبنالرحمنعبدشاءلو:أخرىبصيغةمالكلكلمةمكرزاإلاأرانىولا،كلهيقلبه

!!السلامعليهإبراهيمعنأبيهعنأو،النمرودعنأبيهعنلحدثناأسلمابن

فقد،الروايةلهذهقليلآإلاالمفسرينمنالرواةاستسلاموذاكهذامنالأعجبولكن

مردود)1(.كلهوهذاالوجير:المحررفىعطيةابنقال

عليهايعقبأندونجميغاالرواياتهذهليذكركثيرابنالبصيرالناقدجاءولكن

دونفدؤتهاالرواياتهذهإلاالنمرودعنشيئايجدلمفإنهالصعبلركوبمستسلقا

نأخاصة،عنهأغناهكانمابباطليكتابهفحشى،المفسرينمنغيوهفعلكماتمحيص

عليهاوالحكمبإزهاقهاوحدهكفيلالروايةفى(أسلمبنزيدبنالرحمن)عبداسمذكر

.والسكوتالنقللا،والردالإنكاربهالأحرىوكان،والزوربالكذب

.(2/396)عطةابنتفسير(1)
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يغفروالله،الجنةفىرحالهمحطوايكونواقدأقوامفىنعيبإنا:فنقولنعودلبهننا

للجميع.

ذلك(فىشكلاالسلامعليهإسماعيلهوالذبيح(4)

تعالى:قولهتفسيرعندالمفسرينمنكثيريذكرهماةالإسرائيلياتومن

لجموفيبغلولحثزعهفيآلصئلج!تمنليقمثزلمحتبله!تيفديمبزتجماإكذاهمبإيئلاؤقالآ

زهـقزقاآلهعلتأبتتقالآتزكولاقآطزقا+أدتخلقىآئقما!أيئفيأزى%ثئمايئتئقالآآلهمتنئضغةتتغققفا

قذص!رتإبنأنؤتذ!ةبلفخبينؤتلةوأسئققاقققآخطآلصنيرينمنآدئةشآءإنست!جذيخما

!زئجؤفذ!ة!لمحينآانطضأآلهؤإتقازابآلفخسيجينتخننىيت1إناكذيآآلرءضذقتت

منوإنةنجنىآلقخسييينتخزىات1هيؤ*صحشذإئزظنشتؤ!ماالأيخرنفيظيهكخاصتب؟
ص.ص."ص!وص

ؤمنإسئخقؤظنظيهؤتزكقاضغآلصيجين!متبتابإسئخقؤت!ثترلةآلمؤم!قتاجمحالي

.(131-99:)العافات(ف!يئؤطا!قفسيهبفخمي!ندقيئيهقا

:والرواياتالأحاديثهذهعددذمنهمروىفقد

أبوقال؟النبىإبراهيمبنإسحاقعنأخبرك)ألا:هريرةلأبىكعبقالفقد%

أفقلملئنوالله:الشيطانقال،إسحاقبح!إبراهيمرأىلما:كعبقال.بلى:هريرة

خرجحتىفأقبل،يعرفونهرجلآالشيطانفتمثل،أبذاأحذاأفتنلاإبراهيمآلهذاعند

.(...ليذبحهبإسحاقإبراهيم

ابنيهمنبذبحهإبراهيمأمرالذى)أنالأحباركعبعنهريرةأبىوعن.تة

.(..إسحاق

)الذبيح:قالأنهمسعودبناللهعبدعنخمررالنبىإلىحديتاالوضاعونورفع!

.(إسحاق

المطلب.عبدبنالعباسعنهذاوروى

وابن،وعمر(وجابر،هريرةوأبى،مسعودبناللهوعبد،عباسابنإلىونسب!ء

."!رو)؟(النبىعموالعباس،عمر

النبىإلىالمنسولةالموضوعةالأحاديثكثرةهوالشكيقبللابشكليهناستراهوما

.(482-5/972)لمنثورالدروا،(20592)لىإ(19492)رقمثارآمن(01/115)لطبرىا(1)
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فهمناإذاتزولانماسرعانلكنهما4والعجبالدهشةيثيربشكلهنافىتفترا!اع!ه.ص

عليهإسماعيلاسممحوفىيلحونجعلتهماليهودعلىالطاغيةالعنصريةالنظرةأن

العربلأمةلاعترفواالذبيحبأنهلواعترفواإذ-زعمهمفى-(الجارية)ابنالسلام

لجعلورسلهاللهعلىالمكذوبةالرواياتوضعفىيتوسعونجعلهمماوهوبالفضل

ملكاوجعله،السلامعليهإبراهيمنبوةأنكرواقبلومن،إسماعيللاالذبيحهوإسحاق

ثتمومن،السلامعليهإسماعيلبنبوةالاعترافللزمهمبنبوتهاعترفوافلو،صالخا

التحذيرسبيلعلىنذكرهاالتىالأحاديثهذهومن"!يور،محمدبنبوةالاعتراف

والتوقى:

هريرةأبىعنيساربنعطاءعنأبيهعن(أسلمبنزيدبنالرحمن)عبدحديث(1)

يجيبأنوبين4أمتىلنصفيغفرأنبينخيرنىوتعالىتباركالثه)إن:مرفوغا

العبدإليهسبقنىالذىولولا،لأمتىأعتمتكونأنورجوتشفاعتىفاخمرت،شفاعتى

يا:لهقيل،الذبحكربإسحاقعنفرجلماتعالىالنهإن،دعوتىفيهالتعجلتالصالح

اللهم:الشيطاننزغاتقبللأتعجلنهابيدهنفسىوالذىأما:فقال،تعطسل!إسحاق

.(الجنةوأدخله،لهفاغفر،شيئابكيشركلاماتمن

الروايةعلىبالحكمكفيلووجوده،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدفيهوالحديث

تأملهامنعلىيخفىلا،موضوعةأحاديثأبيهعنروى:الحاكمقالفقد،بالوضع

عليه.فيهاالحملأنالصنعةأهلمن

عليهإسحاقلذكرمناسبةلاأنهإذ،واضحعالحديثفىإسحاقبقصةهناقلت،والزبخ

ذبحه.قصةأوفيهالسلام

الله(ذبيحإسحاقبنيعقوببنيوسفالناس)أكرم:مسعودبرقاللهعبدحديث!21

.مسعودبناللهعبدعنحيهأعنعبيدةأبورواهوقد

.(أبيهمنيسمعلمعبيدةوأبو،مدلسبقية)وفيه:("أالمجمعفىالهيثمىقال

،يدلمما(اللهذبيحإسحاق)بدونالبخارىصحيحفىوهى،إذئاضعيفةفالرواية

فىالحديثبأنالمسبقلاغترارهم(العوامعلىتخفىكزيارةأدرجهاالوضتاعأنعلى

.البخارى

.(8/202)الزوائدمجيع(1)
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عنالبصرىديناربنالحسنعنجدعانبنفلدبنعلىطريقمنورفعوا(3)

آبائىبحقأسألك:السلامعليهداود)قال:يرفعهعنهاللهرضىالمطلبعبدبنالعباس

أجلى،منفصبرالنارفىنفسهفألقى،إبراهيمأقا:فقال.ويعقوبوإسحاقإبراهيم

لمبليةوتلك،أجلىمنفصبرليذبحنفسهفبذل،إسحاقوأما،تنلكلمبليةوتلك

.(تنلكلمبليةوتلك،يوسفعنهفغابيعقوبوأما،تنلك

إسنادهفى،يصحالا:الموضوعالحديثهذاإيرادبعدتفسيرهفىكثيرابنقال

منكر:جدعانبنزيدبنوعلى،متروك:البصرىديناربنالحسنوهما:ضعيفان

.(الحديث

وتوسلهالأنبياءمننبىاسشغائة:وهىألاوضعهتدلقرينةالحديثفىثم4قلت

منبأنهتيميةابنعليهحكمولذلك،الحديثهذافىالقادحةالعلةوتلك!!بآبائه

.الإسرائيليات

فضالةبنمباركفيه،كسابقيهضعيفوهو(إسحاق)الذبيححديثسبقوقد(4)

مدلسان.وكلاهماالحسنعن

فإنترىوكما،الاحتجاجأوبهللاستشهاديصلحمافيهاليسالموضوعاتهذهإن

رواها،المسلمينإلىكعبنقلهاإسرائيلياتأنهاوالحق،بعفررمنضعفاأشدبعضها

جاءأو،رح!اعالنبىإلىرفعهافىفأخطأواالضعفاءجاءثم،ترخضاالصحابةبعض

ك!ض.اللهرسولإلىكأئافاضالهؤهاوالزنادقةالوضاعون

(الروايإتهذهحولملاحظات.

كما،الشرفمنبهاللهاختصهماالأنبياءمننبىلكلبأننقرالبدايةفىإننا(1)

إثباتمنيمنعناولن،بالخلةالسلامعليهوإبراهيم،بالتكليمالسلامعليهموسىاختص

ولو،اللهعندمنالبشارةبهجاءتكأبيهنبىهوبل،شىءالسلامعليهلإسحاقالذبح

والكرامةالشرفلثبوتأنهإلا.الأنبياءشأنهوكماوأطاعلسىبالذبحلهالأمركان

ولو،،وجدولاصغماوهذا،سنةأوقرآنمنالنصيصحأن:وهوألاشرطعندنا

له.والمصدقينبهالمؤمنينأوللكناعغ

عنصراحةالصحابةمنوغيرههريرةأبونقلهاالموضوعةالنصوعسهذهأن(2)

التوراةفىالنظرإلىيدعوناماوهو،التوراةعنبدورهنقلهاوالذى،الأحباركعب

الآتى:ومنها،بنصهاللإتيان
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تحبهالذىوحيدكابنكخذ:تعالى)وقال:قالأنه(22/2)سفرالتكوينففى"ة

أقولالذىالجبالأحدعلىمحرقةهناك،وأصعده(المريا)9أرضإلىواذهب،إسحاق

.(لك

قالالموضعالذىإلىأتيا)فلما:(22/9،01)السابقالمصدرنفسفىيقولثمءةء

المذبحعلىووضعهابنهإسحاقوربط،الحطبورتب،المذبحإبراهيمهناكبنىاللهله

.(ابنهليذبحالسكينوأخذ،يدهإبراهيممدثم،الحطبفوق

عندوفجأةالهلعينتابنىكيلآبقوةفلتربطنى:إسحاق)وقال:التوراةتذكرثمفي

كلامحسبإبراهيموفعل،ذبحىعليكويصعب،وهناكهناوأتحركالسكينرؤية

.(إسحاق

عليهإسحاقثوبألبسوهاثمبرمتهاإسعاعيلقصةأخذواالتوراةمحرفىإن!ت

ببعضآمنواأنهملألك(السلامعليهإسحاقويمنحوهالشرفإسماعيلليصنعواالسلام

هوحفاراعنىماأنإلابآخرينوكفرواالرسلببعضوآمنوا،ببعضهوكفرواالكتاب

سفرالتكوين-وهو-السفرنفسفىالتوراةفإنذلكومع4(وحيدكابنك)خذا:قولهم

هاجرولدتلماسنةوثمانينستابنإبرام)وكان:(16/16)برقمصراحةكاتبهايذكر

ولدحينسنةمائةابنإبراهيم)وكان:نصهما(12/5)برقمجاءثم،(لإبرامإسماعيل

!!(ابفإسحاقله

أجلمنعينيكفىيقبحلا:لإبراهيماللهإفقال:(13-12/"16)المحرفيقولثم

يدعىبإسحاقلأنه،لقولهااسمع:سارةتقولماكلفى(2)جاريتكأجلومن،الغلام

!!(نسلكمنلأنهأمةسأجعلهالجاريةوابن،نسللك

اختلفاوقد(الحقيقةظهرتاللصاناختلف)إذاأنهالحياةهذهفىالبديهياتومن

ابنإدنحتى،تمافاوجودهتنفىثم،إسماعيلوجودفىالتوراةتناقضوظهر،فعلآ

المعربةالنسخةوفى()وحيدهابنهيذبحأنإبراهيمأمراللهأنعندهم)فإن:قال،كثير

ولاالوحيدهوليسلأنه،مفتراةمكذوبةمقحمةههناإسحاقفلفظة(إسحاق-)بكره

.الكلامنفستيميةابنقالوقد.(3)(إسماعيلذاك،البكر

!!أرفهمأنهااليهودمنتأكيدهذاوفى()أورشليممدينةعليهالمبىالمىلا()جلهى:المرياأرض(1)

.السلامعليههاهاجربهاقصدوا(2)

كثير.لابن(1/142)الداية(3)
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؟إسحاقبأنهالقولإلىاليهوددفعالذىماولكن

منهمالذينالحجازيسكنونالذينالعربأبوإسعاعيلفإن،والحقدالحسدأنه

يجرواأنفأرادوا،إليهينتسبونالذينإسرائيلوهويعقوبوالدوإسحاقخعىاللهرسول

الفضلبأنيقرواولم،بهتقوموهم،فيهوزادوااللهكلامفحرفواإليهمالشرفهذا

.يشاءمنيؤتيهاللهبيد

،المطهرةالشنةلصحيحثم،القرآنلنصالرواياتهذهمخالفة(3)

فكيف،(7؟)هود:4لمفييففولمحتإسئخقؤزآءؤمنبإلهضخق!فبشزلها:تعالىالثهقالفقد

!؟يعقوبلهيولدأنقبلبذبحهيؤمرثم،بيعقوبالبشارةتقع

العزيزعبدبنعمرسألحيث-الأعداءبهشهدتماوالفضل-الفضلحدثوقد

أسلمواالذيناليهودأحدإلىفأرسل،القرظىكعببنمحمدالجليلوالتابعىالمفسر

لتعلماليهودوإن،المؤمنينأميرياواللهإسماعيلالذبيح:فقال،إسلامهموحسن

فيهأمراللهمنكانالذىأباكميكونأنعلىالعربمعشريحسدونكمولكن،بذلك

إسحاقأنهويزعمونذلكيجحدونفهم،بهأمرلمالصبرهمنهاللهذكرهالذىوالفضل

.(1)أبوهمإسحاقلأن

عنهمااللهرضىعباسابنحديثالبخارى)2(روىفقد:المطهرةالسنةصحيحأما،ت

نفسهوهو!الحرامالبيتمنقريبمكانإلىوولدهاهاجرحملالسلامعليهإبراهيمأن

الذبيحكانولو(فاران)جبالالتوراةأسمتهالذىالمكانوهو،القرآنعليهدذما

وهو،هناكبعدمنالذبحشعائرولكانت،الشامبأرضالذبحأحداثلتمتإسحاوا

لاإسحاقبأنهالقولإلىالسلفدعاالذىمالكن،تمافاوالسنةالقرآنلنصانحالف

إسصاعيل؟

ابندفعمما،التوراةعنبدورهنقلالذىالأحباركعبعنالنقل:الآفةنفسإنهار

فإنه،الأحباركعبعنمأخوذةكلهاأعلمواللهالأقوال)وهذه:فقالعليهللحملكثير

عمرلهاستمعفريماكتبهعنعنهاللهرضىعمريحدثجعلالعمريةالدولةفىأسلمالا

وسمينها،غثهاعندهماونقلوا،عندهمااستماعفىالناسفترخص،عنهالقهرضى

الذبيحأنأى-ثبتولو...عندهمماواحل!حرفإلىحاجةأعلموالثهالأمةلهذهوليس

.(1/243)السابرق(1)

.الأنبياءأحاديثفى(4336/5336)البخارى:عحيح(2)
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أيضا.بهنقولماوهو.(1)(سندهيصحلمولكنوالعينالرأسعلىبهلقلنا-إسحاقهو

حنبل،بنوأحمد،البخارىقالهفقد،إسماعيلأنهعلىوالحديثالتفسيروأئمة

والشعبى.والحسن،جبيربنوسعيد،ومجاهد4القرظىكعببنومحمد،حاتموأبو

نأالحديثصحيحعلىيدلومما،الرواياتعنهماضطربمشافقد،الصحابةأما

.السلامعليهإسماعيلبأنهالقولعلىأكثرهم

الذبيحهوإسحاقأنإسرائيلبنىعنينقلوالمالمفسرينأنالعجبإلىيدعوومما

روىفقد،الكبشوصففيهاوقعالتىالأخرىاللإسرائيلياتبعضنقلوابل،فقط

كبشتاوكان،سنةأريعينالجنةفى)رعىإبراهيمذبحهالذىالكبشأنوغيرهالطبرى)2(

.-الصوفأى-الأحمر!العهنمثلصوفه،أملح

السادساليومفىخلقالذىالكبش)هو-الترجمةفى-كماحرفتاالتوراةونص

تملأريحهوكانت،الج!ةمياهمنوشرب،الحياةشجرةتحتالجنةفىورعى،مساء

.(3)(العالم

السلامعليهيوسفقصةفىوالموضوعاتالإسرائيليات

والتى،السلامعليهيوسفقصةامتلأتكماوالأساطيربالأكا.ذيبقصةتمتلئلم

وأ،والكذابينالوضاعينأو،الإسرائيلياتطرقمنالتفاسيركتبمنكثيرفىجاءت

.الفصاصجهلة

عليهيوسفواتهمواالأنبياءعصمةواجترحوا،بالخرافاتفملأوهاإسرائيلبنوفأما

لنشرواضخامجالأفيهافرأواوالوضاعونالكذابونأماتالخطيئةفىبالوقوعالسلام

.ض!حل"بالنبىيالصاقهاأكاذيبهم

العواملهملتجلبومشوقات،مثيراتيضعونراحوافقدالقصاصجهلةوأما

يقولفراحبغيتهالقصةهذهفىالجميعوجدوقد،التأثيرويزداد،حضوزاالمجلسفيزداد

.تفيهفى(7/52)كثيرابن(1)

.(29538)برقم(511/؟.)الطرىتفسير(2)

النص.نفسالأجاراةوفى(1/001)إسرائلأساطركل(3)
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الذىالذئباسم)كان:ليقولغفلتهكثرةمنأحدهمإنحتى،ويكذب(ويضع،فيها

اسمفهو:فقال.(الذئبيأكلهلميوسف)إن:لهقالواحتى،وكذا(كذايوسفأكل

.(؟)يوسفيأكللمالذىالذئب

بهذهوألصقتوضعتالتىالأكاذيبهذهأشهرجمعالصفحاتهذهفىوسنحاول

القصة:

8السلامعليهيوسفرؤيافىعشركوكناالاحد(1)

ؤالقخزؤآلثتفعمقغشزحتوجنئاأقذضأيثإقييخأبتتيجهفيئوسئفقاللأإد:تعالىقولهففى

الحكمعنوالقرطبى)3(،والسيوطى،الطبرى)2(فروى،(4:)يوسف(ينستجدليزأيئهؤ

ءيا!النبىأتى:قالاللهعبدبنجابرعنسابطبنالرحمنعبدعنالئدىعنظهيرابن

الكواكبعنأخبرنىمحصديا:لهفقال.(اليهودى)بستانة:لهيقال،يهودمنرجل

،بشىءيجبهفلمص.!كاللهرسولفسكت:قالأسماؤها؟ما،لهساجدةيوسفرآهاالتى

مؤمنأنت)هل:فقالخمواللهرسولفبعث:قال.بأسمائهاوأخبرهجبريلعليهونزل

،الكنفانوذو،والذتال،والطارق،)جريان:فقال.نعم:قال!؟باسمائهاأخبرتكإن

،لضياءوا،لفرعاووذ،لضروحوا،لمصبحوا،والفليق،ناوعمود،ووثاب،بسوقا

لأسماؤها.إنهاوالله:اليهودىفقال.والنور(

،(1/268)المبزان(1/268)الذهبىقال.ظهبر(بن)الحكم:الحدبثوفى،قطت

منكر:البخارىوقال،بشىءليس:مرةوقال،بثقةليس:معينابنقال:عنه

.تركوه:مرةوقال،الحديث

أدراكوما،السدىوفيه.-(فاقتلوهمنبرىعلىمعاويةرأيتم)إذا:حديثراوىوهو

حديث)من:وقال،الحديثهذاالبدايةفى(1/230)كثيرابنذكروقد.السدىما

بنالحكمبهتفرد:تفسيرهفىوقال،يعقبولم،(الأئمةضعفهوقدظهيربنالحكم

ساقط.:الجوزجانىوقال.الأكثرونوتركهالأئمةضعفهوقد،الفزارىظهير

به.لناحاجةلاموضوعإذنفالحديث.(4)يوسفحسئنحديثصاحبوهو

.الصباغلطفىمحمد.دتحقيق34صالجوزىلابنوالذكرالقصاص(1)

.(4/4)المنثوروالدر،(18792)برقم(7/481)الطبرى(2)

.تفسيرهفى(9/621)القرطى(3)

.تفسيرهفى(4/572)كثيىابن(4)
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)(1)ابحبغيابةفى(2)

بنعمروعنوكيعبنسفيانطريقمن،والسيوطى)2(،والقرطبى،الطبرىوروى

ليتثوتلاؤ!ؤاتلحئبئننويأفيرجهءأيئإ؟ؤأؤجئآ:شالىقودفى،السدىعنمحعد

غلينهاميثافاعليهمأخذمعهمأرسلهلماالسلامعليهيعقوبإن:قال،(15:)يوسف

عليه،شفقتىبنىياوتعلم،صغيرإنهروبيليا:وقال.(3)روبيلإلىوسقمه،ليحفنهته

فأخذوا.إلىبردهفعجل-تعبأى-أعياوإن،فاسقهعطشوإن،فأطعمهجاعفإن

ثمميلأيشيعهمويعقوب!الآخرورفعهحملهإلاواحديضعهلاأكتافهمعلىيحملونه

ينكسر،كادحتىالأرضإلىيحملهكانالذىرماهعنهأبيهمبصرانقطعفلما،رجع

والعسف،الغيظمنالآخرعندمماأشدمنهمواحدكلعندفوجدآخرإلىفالتجأ

وأقرب،غلىوالدىبعدمنوالخليفة،إخوتىأكبرأنت:وقال،بروبيلفاستغاث

...ضعفىوارحمفارحمنى،إلىالإخوة

صممواأنهمإلاالروايةتقولكمامنهمينقذهأنحاولوعبثا،يهوذابأخيهفاستغاث

ونزعوايديهفربطوا،البئربشفيرتعلق،البئرفىيدلونهفجعلوا،البئرفىإلقائهعلى

كانصتفإن،الجبهذافىبهأتوارىقميصىعلىرذوا!إخوتاهيا:فقال،قميصه

كوكئاعشروالأحدوالقمرالشصسادع:فقالوا،عورتىبهأوارىعشتوإن،كفنى

ألقوهنصفهابلغإذاحتىالبئرفىفدلوه!!شيئاأرلمإنى:فقال.وتكسكفلتؤنسك

عليها.فقامعمخرةإلىآوىثم،فيهفسقطماءالبئرفىفكان،فيموتيسقطأنإرادة

تحتجبريلوكان،الصخرةعلىيتفتتأنإرادةالحبلقطعالذىهوشمعونإن:وقيل

حتىوهبطتفأسرعت:جبريلقال،عبدىأدركأنإليهاللهفأوحى،العرشساق

،الهواممأوىالجبذلكوكان.ساثاالصخرةعلىفأقعدتهوالوقوعالرمىبينعارضته

فأجابهم،أدركتهمعليهرحمةأنهافظن،فنادوه،يبكىوجعلالصخرةعلىفقام

عريائاوقعفلما،بالطعاميأتيهيهوذاوكان،يهوذافمنعهمبالصخرةيرضخوهأنفأرادوا

حريرمنبقيمصجبريلأتاهعرياتاالخارفىألقىحينإبراهيموكان،إليهجبريلنزل

البئر.ظلماتفىأى(1)

.(18842)برقم(157/7)الطبرى(2)

-جاد-نفتالى-دانيثجر-،فلالون-يهرذا-لاوى-ضسون-)روبيلوهوالكتابأهلعننقلأالأسباطأسصاءالقرطبىذكر(3)

سنة.أوكتابمنترلفييئبتولايهودنقلمنفإنهمنهودعكأشر-بنيامهيئ(
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فلقا،يعقوبورثهثم،إسحاقورئهثم،إبراهيمعندذلكفكان،إياهفالبسهالجنة

يفارقهلافكان!!عنقهفىوجعلهتعويذةالقميمفىذللثيعقوبجعليوسفشب

قامفلما:وهبقال.إياهفألبسهالقميصذلكجبريلأخرجعرياتاالجمتفىألقىفلغا

وما:قالوا،وصيتىفاسمعوا،وصيةميتلكلإن!إخوتاهيا:قال،الصخرةعلى

هى؟

فاذكرواأكلتموإذا،وحشتىفاذكروابعضابعضكمفآنسكفكماجتمعتمإذا:قال

شاتارأيتموإذا،غربتىفاذكرواغريئارأيتموإذا،عطشىفاذكرواشربتموإذا،جوعى

الدعاءفإن،بالدعاءواشتغلهذاعن!كيوسفيا:جبريللهفقال،شبابىفاذكروا

كلصاحبويا،غريبكلمؤنسيااللهم:قال:فقالعلمهثم،بمكاناللهعند

كلمنتهىويا،نجوىكلعالمويا،كربةكلكاشفويا،خائفكلملجأويا،وحيد

لاحتى،قلبىفىرجاءكتقذفأنأسألك!قيومياحىيا،ملأكلحاضرويا،شكوى

كلعلىإنك،ومخرخا،فرخاأمرىمنلىتجعلوأن،غيركشغلولاهتملىيكون

والدعاء،صئىعوتالصوت،ودعاءصوئانسمعإلهنا:الملائكةفقالت،قديرشىء

نبى.دعاء

ألا:لهفقال،الجبفىوهويوسفعلىالسلامعليهجبريلنزل:الضحاكوقال

فقال!نعم:فقال؟الجبهذامنخروجكلكاللهعخلقلتهنأنتإذاكلماتأعلمك

ملأ،كلحاضرويا،نجوىكلشاهدويا،كسيركلوجابر،مصنوعكلصانع)يا:له

بالفرجآتنىوحيد،كلمؤنسويا،غريبكلصاحبويا،كربةكلمفرفيويا

ليلتهفىيوسففرذدها،(سواكأحذاأرجولاحتىقلبىفىرجاءكاقذف،والرجاء

الجب.منذلكيومهعمبيحةفىاللهفأخرجه،مرازا

وفسادها.كذبهاعلىلتدلالعجيبةالروايةهذهفىتختلطالأوراقإن

صفصقا.قاغافيذرهانسقاالروايةهذهينسفالسئدىفوجود(1)

منأوقريبمن!*متصالنبىأحاديثفىنعهدهلمالذىالعجيبالحوارهذاثم(2)

لفعل،إحصاءهالعادأرادلوكلاقايتكلم،بالموعظةالناسيتخولكانالذىوهو،بعيد

!وو.النبىأحاديثشأنمنهذافليس

أهلعنالنقلمنهىبل،سنةولاقرآنفىوردلمحفماالتىالأسباطأسماءثم!3)

.الكتاب
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آخر.نبىعنقفىالأنبياءمننبىيربطهاالتىالتعويذةثم(4)

الناسجمعأرادواالذينالقصاصينعلاماتمنكلهاوهذه،المؤثرالدعاءثم(51

عليهم.والتعالمحولهم

وما،إليناوصلتكمامشوهةالروايةفجاءت،وسقيمهاصحيحهاالأوراقفخلطوا

الألوسىقالوقد.الرواياتهذهمثلفىلاططهوكمامحرفقاصوضعمنإلانراها

قيلوماقالوماإلقائهكيفيةفى)والروايات:الرواياتهذهعلىمعقئاالمعانىروحفى

واللهعليهيعولسندلهمافيهاليسلكن،الصخرلهيلينماتضصنتوقد،كثيرةله

.(1)(أعلمتعالى

الناطق(الذئب(3)

القرآنفىالقصاصيجدلمأبيهمإلىالبئرفىإلقائهبعد-يوسفإخوةعادولما

العامة،علىويتعالمون،الناسقلوببهيجمعونالذىمنهجهممعيتوافقماالكريم

ذلكمن،سلطانمنبهااللهأنزلماوأساطيروخرافات،طوالقصضايحيكونفراحوا

قالوالمايعقوبأن(و)روى(:)وقيل:بلفظ!والسيوطى)2(والقرطبى،الثعلبىرواهما

بهفتأتونىعضؤالهالذئبيتركألم:لهمقال،(17:)يوسف!وآلذئمثكالوقأ!قة:له

بدمه،ملطوخقميصههذا.بلى:قالوا؟رائحتهفيهأشمثوئالىيتركألم!؟بهأستأنس

عنديعقوبفبهى،(18:)يوسف،!يذوكذبقميصييىظنو!ؤقآة:تعالىقولهفذلك

ا!شفيهيرىفلايقلبهجعلثم،وقتلهفشفهفأروه،قميصهأرونى:لبنيهوقال.ذلك

واختلسهابنىأكل،منهأحكمذئئارأيتماهوإلاإلهلاالذىوالله:فقال،تمزيفاولا

يأكله(لمالذئبوأن،قالواكماليسالأمرأنوعلمعليهيمزقهولم،قميصهمن

كانإن،ولدىعلىدلونىولدىمعشريا:وقال،حزيتاباكئاكالمغضبعنهمفأعرض

ورفنته.كفنتهميئاكانلهمان،إلىرددتهحئا

ذئئا،نصطدفتعالوا،مقالتنافىيكذبناكيفأبيناإلىترواألم:حينئذقالوا:فقيل

يا:وقالوا،يعقوببهجاءواثم،بالحبالوأوثقوهبالدمولطخوهذئئافاصطادوا:قال

فيه،نشكلابأخينافجعناالذىولعله،ويفترسهابأغنامنايحلالذئبهذاإن،أبانا

.(12/297)الممانيروت!(1)

.(4/02)الدرالمنثور،تفميرهفى(4/12)الثعلبى(551-9/451)القرطبى(2)
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منه(يدنووأقبل،الذئبلهفبصبص(فاطلقوه،أطلقوه:يعقوبفقال،عليهدمهوهذا

يتمالذشبماأيها:يعقوبلهفقال،بفخذهفخذهألصقحتى،اذناذن:يعقوبلهويقول

طويلأ،حزئابعدهوأورثتنىولدىفىفجعتنى

مرقمتولا4لحمهأكل!تمانبئااعطفاكوالذىةفقال،فأنطقه،أنطقهاللهم:قالثم

غريب،ذشبماأناوإنما،عهدبولدكلىماووالله،شعرهمنشعرةنتفمتولا،جلده

فاصطادنى،ميتأمهوأحىأدرىفلا،فقدتهلىأخطلبفىمصرنواحىمنأقبل!ت

قصتلاوبالثه،الوحوشجميعوعلى،عليناحرمتالأنبياءلحومإن،وأوثقونىولدك

لقدوالله:لبنيهوقاليعقوبفأطلقه!!!الوحوشعلىالأنبياءأولادفيهايكذببلادفى

عخيعتم!وأنتم،أخيهزماميمبعخرج،بهيمةذئبهذا،أنفسكمعلىبالحجةأتيتم

قصتئزخميلأفزا!ئ!فنأتئحؤلولت!وتل:بهجئتمممابرىءالذئبأنوعلصت،أخاكم

.(18:)يوسف(تجفوتضارآئف!تغاثؤ%لئة

وأحميفازار)من:السلامعليهليعقوبقالالذئبإن:قالبعضهمأنمنهوأعجب

.!درجةألفلهورفع،سيئةألفعنهوحطحسنةألفخطوةبكللهالقهكتب،قريئا

!!الحديثهذااكتبوا:لبنيهيعقوبفقال

)زؤره(الذىالباطللهذانسجهفىالقصاصبراعةيكنلمحقامنهتعجبتماإن

بهفاضحين،للخبروالقرطبىالسيوطىنقلفىبللهالعوامتصديقمنالعجبوليس

عنهما.اللهعفا،نفسيهما

مصرإلىوالرحلةااالبخسالثمن(4)

!02:)يوسفقغذودة!مؤ!دتخ!ميىشقنؤشزؤةرثه:تعالىاللهقولفىالمفسروننقلوقد

إسرائيل:بنىعنأقوالآ

الثهعبدعن،وكيعابنعنأيضارووهوما،البكالىنوفعنالطبرىأوردهما:منها

درهغا.عشرون:البخسالثمنأىأنهمسعودابن

إيمانهفىوشكككعبعلىالمنارفىاللهرحمهرضارشيدالشيخشنعماقدروعلى

البخسالثمن)أما:(12/271)المنارتفسيرفىفقالالتكوينسفرعنصراحةنقل

علماءوقال!!فضةمنشاقلا!ا(عشرينكانأنه!التكوين)سفرففى،بهبيعالذى

.الآن()التشيكلهو:الشاقل(1)
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فىالمعروفاللاتينىالعشرىالوزنمنجرافاعشربخمسةالشاقل:القديمالتاريخ

دراهمنامندرهفا49منتقربوهى،الفضةمنجرام030ثمنهفيكون،عصرنا

.اليوم

نأفظناليهودمنسمعهولعله،دزهضاعشرونإنه:عفاللهرضىمسعودابنوعن

.(1)(إ!!العربعندالدراهمهىعندهمالعشرين

ثم،منهمأسلممنحتىالكتابأهليعنالنقلحرمةيزعمرجلمنوالعجب

رحمهالذهبىالشيخقبلمنعليهشنعوقد،القرآنبهاليفسرمباشرةكتبهمإلىيذهب

المواضع.هذهفىالله

هنا،نقلتالتىاطهسرائيلياتاسواومن(5)

:(9/163)تفسيرهفىالقرطبىرواهما

فقيده(آبقلصإنه:فقالوا،السئيارةمعحئافوجدوهالبئرإلىذهبوايوسفإخوةإن

لكما:التاجرلهفقال،السلامعليهبكىارتحالهموقتجاءفلما،أسودعبذابهووكل

لامنسلامعليهموأسلملأودعهمباعونىالذينإلىأصلأنأريد:فقال؟تبكى

بالقافلة،ألحقهثمليودعهممواليهإلىبهواذهبخذه:للعبدالتاجرفقال،إليهميرجع

إخوته،إلىبهالعبدفتقدم،منهمأجفىقوفاولابمواليههذامنأبرغلاقارأيمتفما

انكبقيدهفىيعثروهويوسفوصلفلماالأغناميحرسمستيقظامنهمواحدوكان

عليهمفصاح،عليكموأسلملأودعكمجئت:فقال؟جئتلماذاةلهفقال،وبكىعليه

لكمفويل،أبذايراكمأنيرجولامنسلامعليكميسلمأتاكممنإلىقوموا:أخوهم

ويعانقه،ويقبلهمنهمواحدكلعلىينكبيوسففجعلفقاموا،الوداعهذامن

رحمكم،طردتمونىوإنتعالىالقهآواكم،ضيعتمونىوإنتعالىاللهحفظكم:ويقول

التوديع،هذاهولمنبطونهافىماألقتالأغنامإن:قيل.ترحمونىلملهانتعالىالله

مقابرفى()راحيلأفهبقبرمرإذالراحلةعلىهوفبينما،القافلةوطلبالعبدأخذهثم

:ويقوليبكىوجعلفاعتنقهعليهبنفسهرمىأنيتمالكلمالقبرأبصرفلما،()كنعان

الجبفىإخوتىأقاهيا،مقئذاولدكترىحتىالترابمنرأسكارفعىأماهيا

فضة،وورقااوحرلراوعنبليامسكاوزنهباضعافمصرعقنراثتراهيوسفأن-وتنبه-نبهبنوهبعنالقرطبىروىوقد(1)

.(7/631لتفير)ا.للهالاإيقهايعلملاوجواهرلئولآ-وزهئا-

http://www.al-maktabeh.com



يثا!ح8يفا!قلتفاسيراء!ب"محان!!ا"ثبليان!سرا8911

ولم،سنىلصغريرقواولم،باعونىالأثمانوبأبخس،فرقونىأبىومن،طرحونى

أرحمإنهرحمتهمستقرفىوالدىوبينبينىيجمعأنتعالىاللهأسألفأنا،يرحمونى

الراحمين.

دبع.كنإمواليكصدقلقدوالله:فقالالقبرعلىفرآهفرجعيرهفلمالعبدفالتفت

نزلمثأمىقبرهذاتؤاخذنىلا:لهفقالأفاقثمعليهفغشىشديدةلطمةلطمهثم،آبق

بالترابترغوهىالسماءإلىعينيهرفعثم،أبذاتكرههلمابعدأعودولاعليهاأستم

آبائىفبحرمةعندكوجهىأخلفتخطيئةلىكاشكاإناللهمةفقال،وجههفىوالدموع

فضجت،الراحمينأرحمياوترحمنىعنىتعفوأنويعقوبوإسحاقإبراهيمالكرام

وقد،أنبيائىوابننبىهذاملائكتىيا:اللهفقال.ذلكعندتعالىاللهإلىالملائكة

-السلامعليه-جبريلفنزل،أدركهجبريليا،المستغيثينومغيثمغيثهوأنابىاستغاث

ملائكةأبكيتفقدعليكمهلأ:لكويقول،السلاميقرئكربكاللهصذيقيا:فقال

ريىبخلقأرفقجبريليالا:فقال؟الأرضعلىالسماءأطبقأنأتريدالسبعالسموات

الشمس،وكسفتحمراءريحفهبتبجناحهالأرضفضرب،يعخللاحليمفإنه

نإتهلكواأنقبلانزلوا:التاجرفقال،بعضابعضهمالقافلةأهليرفلمالغبراءوأظلمت

فمامنهفليتبذنئامنكمأصابفمنكاليومرأيتفما،الطريقبهذاأمرعديدةسنينلى

لماإنى:سيدىيا:وقال،يوسفمعفعلبماالعبدفأخبره،اقترفناهبذنبإلاهذاأصابنا

وأهلكتأهلكتناويحك:التاجرلهفقال،شفتيهوحركالسماءإلىعينيهرفعضربق

نأشئتفإن،ضربناكحينظلمناكإناغلاميا:وقال،التاجرإليهفتقدم،نفسك

يديك؟بيننحنفهاتقتممنا

ظلمواإذاالبيتأهلمنولكنى،يقتصونظلمواإذاقوممنأناما:يوسففقال

الظلمة،فانجلتعنىتعالىالفهيعفوأنرجاءعنكمعفوتولقد،وغفرواعفوا

حتىفساروا،ومغاربهاالأرضمشار!اوأضاءت،الشمسوأسفرت،الريحوسكنت

الجب.منأخرجهالذىدعر"بن"مالك:قيلفيماالتاجرهذاوكان،آمنينمصردخلوا

علىتؤثرالتبنكالبهائمتراهمالذينالقصاصحماقةفيهتلمح،الزنادقةوضعإنه

.وأخطأوا،ووضعوافزادوا،معهوالتعاملالقرآنمعانىفهمعنعجزوافقد،التبر

عليهيوسفوهواللهعلىكريمنبىيتوسلأنتقبلالتىتلكسلفيةعقيدةفأى

.وأجدادهآبائهبحرمةالسلام
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كأنهاظهوزافيهاالوضععلاماتمنجعلتالتىالقصةهذهفىالعجيبةالركاكةثم

هذهنقلقدالألوسىمحمودالسيد/أنالأغربكانولكنأبيضرجلدفىسوداءبقعة

!!تعقيبدون(531-21/903)تفسيرهفىالرواية

بنمتصكأءاأنتؤلأؤ!بهايههمت"!!ؤنكذ(تعالىقولهفىالانبياءعصمةاجتراح(6)

.(42:)يوسفلمكأتهب

منهمفقتلواللأنبياءالشديدةبكراهيتهماليهودعرفالطويلتاريخهممدىعلى

التهمبأبشعوالرمى،والقذفبالسبالأنبياءعصمةواجترحوا،كذبواأو،وذبحوا

المؤمنين.جلودمنهاتقشعرالتىوالافتراءات

السلامعليهرمىحيثكبيرآنصيئاالافتراءاتهذهمنالسلامعليهليوسفكانوقد

كتابها،حرفتيهودأمةأنذلك،بالفاحشةإسرائيلبنىأنبياءمنغيرهرمىكما

نأمنبدلأفإنهاوالرسلالأنبياءبعصمةتؤمنالتىالإسلامأمةأما،ورسلهبالئهوكفرت

الأمةهذهبمفسرىإذا""الكريمبأنهالأمةهذهنبىوصفهنبئامنهاوتبرئالفريةهذهترد

وهذا،اللهأنبيامننبىعصمةاجتراحعنهموينقلونإسرائيلبنىأهواءحسبيجرون

لألأؤمؤ!ايههمت!!ؤآقذ:تعالىاللهقولتفسيرالمفسرينمنكثيرأساءعندماحدثما

ومنها:،اليهودعنالافتراءأتهذهفنقلوا،(24:)يوسفزتهب!ئزغنهـآأن

أنهعباسابنعنوغيره،جريجابنروايةمنالمفسرينمنوغيرهاتطبرىنقلهماتة*

وجلس-السراويلتكة-الهميان)حل:فقال؟بلغما،السلامعليهيوسفهمعنشئل

.(الخاتنمجلسمنها

رجليهابينوجلس،لهاستلقت:ورويحتما،ثيابهوحل،لههىاسشلقت:ورويت

.إليتيه)؟(علىوقعحتىسراويلهحل:مجاهدوقال،وثيابهاثيابهوحل

وجهك!صورةأحسنمايوسفيا:لهقالتأنها:الخبر)وفى:القرطبى)2(وقال

شىءأولهو:قال؟شغركأحسنمايوسفياةقالت،ريىصؤرنىالرحمفى:قال

ربى،إلىأنظربهما:قال؟عينيكأحسنمايوسفيا:قالت؟قبرىفىمنىيئلى

آخرتى.فىالعمىأخافإنى:قال،وجهىفىفانظربصركازفعيوسفيا:قالت

.(9/171،172)لقرطىوا،تفسيرهفى(182-7/118)الطرى(1)

.تفشرهفى(9/117)القرطبى(2)
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يىا:قالت،ريىمنالقرببذلكأريد:قال!؟منىوتتباعدمنكأذنويوسفيا:قالت

ياقالت.ربىمنيسترنىلاالقيطون:قال،معىفادخللكفرشضهالقيطون)؟(يوسف

الجنةمنيذهبإدا:قال.حاجتىفاقضقم:،لكفرشتهقدالحريرفراشيوسف

اهـ.."إ!بهاهئمأنإلىيراجعهاوهوكلامهامنذلكغيرإلى،نصيبى

روىماوهو،(52:)بوسف!اخيبيآ!أخةأيئقغلؤ!يلتىظرد:تعالىقولهعندوقالوا""

راودتنهل:فسألهنالنسوةالملكجمعلما:قالأنهعنهمااللهرضىعباسابنعن

؟آلحت:العزيزامرأةقالت!سوءمنعليهعلمناما.لئهحاشى:قلن؟نفسهعنيوسف

ايآلئؤء(-لأفا!اتفقآإرنتميىأبرئ!)ؤقآ:يوسفقال،(51:لأ)يوسفت!آخ!خ!ر

أتفستآإتتف!ينئأيكثؤقآثه:فقال؟هممتبماهممتيومولا:جبريللهفقال(53:)يوسف

.(2)هك!ءوت!لآبتلأقتمازة

به،هصتالما:قال،عباسابنعن،حاتمأبىوابن،والسيوطى،الطبرىوروى%ء

مننودى،تبانهيحلرجليهابينوجلسبهاوهم،فراشهاعلىاستلقتثم،تزينت

علىيتعظفلم،لهريشلافبقى،ريشهينتفكطائرتكنلا،يعقوبابنيا:السماء

علىعاضايعقوب-صورةفىالسلامعليهجبريلريهبرهانرأىحتىشيئاالنداء

يوسففرفع،مغلفافوجدهالبابإلىفوثب،أناملهمنشهوتهفخرتجماففزع،أصبعيه

قميصهفىيديهافوضعت،فأدركتهواتبعته،لهفانفرجالأدنىالباببهافضربرجله

.(3)"البابلدىسيدهافألفيا،ساقهعضلةبلغتحتىفشقته

بهخمتج)ؤآسكذ:قولهفىطالبأبىبنعلىعنوالسيوطى)4(القرطبىرواهماومنها

إلىفقامت،التكةبحلهتمأنالطمعمنوكان،فيهاوطمعفيهطمعت:قالؤحؤ(4

ىأ:فقال،وبينهبينهاأبيضبثوبفسترته،البيتناحيةفىوالياقوتبالدرمكللعشم

يوسففقال،الصورةهذهعلىيرانىأنإلهىمنأستحيى:فقالت!؟تصنعينشىء

هوالذىإلهىمنأناأستحيىولا،يشربولايأكللاصنممنتستحيين:السلامعليه

.أبذامنىتنالينهالا:قالثم...!؟كسبتبمانفسكلعلىقائم

.انحدع:القطون(1)

.تضيرهفى(237/7،238)الطبرى(2)

.(7/183)والطرى،(4/51)المنثورالدر(3)

.(9/174)والقرطى،(4/25)المفثورالدر(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


102يثاى!ق!يفالتفاسي!اء!ب"محانخمهالهه8ا؟سرانيلياف

البيتسقففىمكتوئارأى:وقيل:فقالالتمريضبصيغةالقرطبىرواهماومنها!

.(32:)1!سراءلمشببلأؤستآكأقجشتةوكأنإنةآقيتئعزئبرأإؤلآ

:قال(القرظىكعببنمحمدعنحاتمأبىوابنجريرابنأخرجهماومنها،ا

!ظ*)ؤإت:الثهكشابمنآياتثلاث،السلامعليهيوسفرأىالذىالبرهان
.(12-1")1!نفطارتلم!!غلوتقايغتفونحفي!يبينتمئماكاصضافالخعطين

ظي!*حئناغقليمنتغقفونؤلافضءالقمن!ةضفوأؤقالثأفيفييمونلأؤقا:اللهوقولي
.(16:)يون!(رلهيه!ييضونإدألثنفود

.؟33:)الرعدبقاكمتتبت!؟ضمييضليتيقآبؤفؤأققنيو:للهاوقول

فىمكتوبأنت:يقولمنادئاسمعأنهقتادةعنوغيرهالطبرىرواهماومنها*8

.السفهاءعملوتعمل،الأنبياءديوان

شهوتهفخرجت،صدرهفضرب،يعقوبلهمثل:أيضاوالقرطبىالسيوطىوقال""

إلالهيولدلميوسفإلاذكراعشراثنايعقوبأبناءمنواحدلكلفولد،أناملهمن

!!غلامان

تبريرواه،.

فىالمسلمونيعتقدهاالتىالعقيدةمعاصطدامهاالرواياتلهذهالناقلونلاحظوقد

نإ:الحسنعننقلأفقالوا،تهافتهيكتشفماسرعانساذجتبريرإلىفلجأوا،اللهأنبياء

تيأسوالكيلاذكرهاولكنه،بهاليعيرهمالقرآنفىالأنبياءمعاصىيذكرلموجلعزالله

!!(؟)التوبةمن

رجاءفىالذنوبلأهلأئمةليجعلهمبذلك-الأنبياءأى-اللهابتلاهم:الطبرىوقال

.تابوا)2(إذاعنهمعفوهمنالإياسوترك،اللهرحمة

الفسادهذاتركوالوضرهموما-لهميغفروالله-فأكدوهاالتهمةدفعحاولوالقد

ناقلالرواياتبهذهمغتيرمنوكم،صحائفهمبهيسودواولماليهودزنادقةابتدعهالذى

الطبرى،:المفسرينكباركتبفىوجدهاأنهوالشب،صحتهافىمعتقد،لها

!!السيوطى،القرطبى

.(4/31)المضنورلدرا(1)

.(7/831)لطبرىا(2)
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،الرواياتنقد.

بالوقوعالسلامعليهيوسفاتهامروايةأقصد:حرفئاالتوراةعنمنقولةالرواية(1)

علىمعهاوصعد،بملابسه)وأمسكت:يقولالتوراةعنالمترجمفالنص،الفاحشةفى

علىنفسهفأسقط،أبيهوجهصورةرأىإذ،شهوةنفسهفىيجدلمأنهإلا،السرير

.(الأرضفىالعشرةأصابعهوغرسالأرض

!؟التوراةعنينقلوهلممفسروناأبقىشىءفأى

وتسبةالأنبياءعصمةاجتراحفىالإسلاميةالعقيدةمعالرواياتهذهاصطدام(2)

إليهم.الفاحشة

صراحة:الكريمالقرآننصمعالرواياتهذهتعارض(3)

:السلامعليهقولهفهو:الذنبعنالبراءةادعىالسلامعليهيوسفأنبيانوأقا

مجقاآإأختآلحيخن!لمحتقالآ9:السلامعليهوقوله،(26:لم%)يرسفنخيىغنترع!زؤذ-؟كنما

.(33:)يوسفكلاإليئييدغو!حص

نضيمهغنوتة1زؤ.+؟ؤتضذ:للنسوةقالتفلأنها،بذلكاعترفتالمرأةأنبيانوأقاةء

.(32:)يوسفقآسئ!غصتؤلم\

-:إلاكلصخدق!تآلمينؤإنة!نخيه!غنتةو+ؤضآنأآئخةخضخضرآلن،لهو:قالتوأيضا

.(51:)يوسف

قالآ!ئنمن!دقجيصةو!ءأ!؟فقفا:تعايىقولهفهو،بذلكأقرالمرأةزوجأنبيانوأما%

منفخهمتإلمحثق!لثأيئؤآسئتغ!صىمدآغنأغيىخقئوشفثعيؤلههولإتحتيدكنمنحتجدكنوإلة

ؤهمثهذ!كأغنفئ!ؤ!قي!النم:تعالىفقوله:الشهودوأما.(28،29:/،)بوسفآئخاط!ن

.(26:في4)يوسفآئ!ذبينمنؤفؤقضذقتتفئليمنفذ:قميصحةإنكأنأفيهآقينثامجذ

ؤآئقختآءآلتوءغةلفيرفإلمث31؟،حتذ:سبحانهفقوله،بذلكتعالىاللهشهادةوأمااغ

.(42:)يوسفبملأ،،آلفخقصناليجمتهاكلشا؟إنة

بنقيأقيينآلأغوتنهؤتلثقبيز*لإقالآ:قالفلأنه:بطهارتهأقرإبليسأنبيانوأما.!

عبادعلىسلطانهوانعدام،قدرتهبعدمأبليسفأقر(82،83:)صلممآلفخقصين!فصعخاذك

إلىالموجهالاتهاميدفعالدلائلهذهوبمثل،السلامعليهيوسفومنهمانحلصينالله

.(9)السلامعليهيوسف

أيضئا.تفشرهفى(9/173)لعررهالقرطبىوعاد،تفسيرهفىبعدهاوما(9/29)الرازىالفخراقرهماهذا(1)
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ابنقالفقد،السلامعليهيوسفالنبىعنالتهمةهذهدفعفىالأئمةأفاضوقد(4)

بنا(أولىعنهفالإعراضالكتابأهلمنمتلقىهاهناالمفسرينأقوال)وأكثر:كثير

عنها،وحماه،الفاحشةعنونزههوبرأه،عصمهتعالىاللهأنيعشقدأنيجبوالذى

.(1)(اهنموصانه

عنهم،شىءمنهايصحلمأنهنعتقدهفالذى،السلفأقوال)وأما:الألوسىوقالتة:

المسلمينفساقبعضفىقادحةكونهامع،بعضايناقفبعضهامكاذبةأقواللأنها

.المعانى)2(روحفىقاله(بالعصمةلهمالمقطوععنفضلأ

هذهوقتفىنبئايوسفكونإن:الآيةهذهفىبهأقولالذى:عطيةابنوقالكا

حكقاأوتىقدمؤمنفهوكذلككانوإذا،روايةبهتظاهرتولا،يصحلمالنازلة

الخاطريستممحبوأن،مواقعفدونالشىءإرادةهوالذىالهمعليهويجوز،وعلغا

عليهيجوزفلاالوقتذلكفىنبئافرضناهوإن،الخطيئةمنذلكفىماعلىءالردى

لأن،ونحوهتكتهحلمنذكرمماشىءعندىيصحولا،خاطرهوالذىالهمإلاعندى

.(3)النبوةمعالعصمة

السلامعليهيوسفإلىنسبوهاالتىالمعصيةهذهإن:تفسيرهفىالرازى)4(وقالتة

يجوزفكيف،منهلاستنكفخيركلعنوأبعدهمتعالىاللهخلقأفسقإلىنسبتلو

)إن:قائلأأردفثم(...!الباهرةالقاهرةبالمعجزاتالمؤيدصس!جلحالرسولإلىإسنادها

بإظهاروأتبعوهاذلكاستعظمواهفوةأوزلةمنهمصدرتمتىالسلامعليهمالأنبياء

الكبيرةهذهعلىهاهناأقدمالسلامعليهيوسفكانولو،والتواضعوالتولةالندامة

عنهتعالىاللهلحكىبالتوبةأتىولووالاستغفاربالتوبةيتبعهالاأنالمحالمنلكانالمنكرة

فىعنهصدرماأنهعلمناذلكمنشىءيوجدلموحيثالمواضعسائرفىكمابهاإتيانه

.(معصيةولاذنجكاالواقعةهذه

كثير.لابن(1/703)البداية(1)

(2)(12/322).

.(477/7)زجولاالمحرر(3)

.(9/26)الغيبمفاتيح(4)

http://www.al-maktabeh.com



يثا!ح!يقا!قلطفاسيراء!ب،محانخم!لم!ا"نيلبان"سراا02!

4السلامعليهيوسفرآهالذىللبرهانوالتفسيرالصحيح،لتفسيرالهغمحاولات(5،

الآية:فىالمذكور(اللهمصحيحتفسيرإيجادالمفسرينمنكضيرحاولوقد

أبووقال،عطيةذكرابنكما-الخاطرمجردهوهناالهمأدنعلىالمفسرينفبعضبة:

تصميمغيرمنوطبعحركةالهمذلكوكان،هميوسفمن)جرى:القشيرىنصر

وهوالمرءبقلبيخطروقد،العبدبهيؤخذلاالقبيلهذامنكانوما،الفعلعلىللعقد

يصممولميشربولميأكللمفإذا،اللذيذالطعاموتناول،الباردالماءشربصائم

الهمهذاعنصرفهوالبرهان،نفسهفىهجسبمايؤاخذلاوالشربالأكلعلىعزمه

وقد،التفسيراتأفضلهوالتفسيرهذاأنوعندى.مصمغا()1(عزفايصرلمحتى

نجظنجه:النبىعنهريرةأبىعنمسلمبحديثوأيدهبهوقال،تفسيرهفىالقرطبىارتضاه

عملهافإنارقبوه:فقال،بهأبصروهو-سيئةيعكلأنيريدعبدذاكربالملائكة"قالت

."جراىمنتركهاإنماحسنةلهفاكتبوها،تركهاوان،بمثلهالهفاكتبوها

فمنذلكبيقثم،والسيئاتالحسناتكتبالله"إنكحى:عنهعباسابنحديثوفى

أضعافإلىضعفسبعمائةإلىحسنابعشرعندهالثهكتبهايعملهافلمبحسنةهتم

فعملهابهاهثمهوفإن،كاملةحسنةعندهالقهكتبهايعملهافلمبسيئةهتمومن،كثيرة

.(2)ادواحدةسيئةلهالثهكتبها

إنما)إنها:فقالالسابقالتفسيريرفضأنتفسيرهفىرضارشيدالشيخحاولوقدنر

ولكنه،الاعتداءبردهووهتم،الآمرةالسيدةوهى،لهاوإهانتهإبائهنتيجةبضربههمت

مضمونعنجذابعيدتأويلوهذا.(3)(ربدمنقميصهوقذتبهفلحقتالهربآثر

فىوالشنقيطىالظلالصاحببهقالماوهو،العبارةفىدليلولا،والقصةالحادثة

.(2/04)أيضاالبيانأضواء

الثهآياتمنآية-القرطبىقالكصا-فإنه،السلامعليهيوسفرآهالذىالبرهانأما!"

.(4)المعصيةعنوامتنع،إيمانهقوىحتىيوسفاللهأراها

.(9/271)لقرطبىا(1)

.الإيمانفى(113)ومسلم،الرقاقفى(1946)الخارى:صحيح(2)

.(31/2،3)المنار(3)

تفشرهـ.فى396صالسعدىالثيخقالوبه(4)
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مناللهعلمهبما)عملقصتهتعالىذكرالثهكماالسلامعليهيوسفأنوا!لوصة(.

لامرأةتعرضفما،أهلهفىالأجنبىوالجار(السيدوخيانة،ومقدماتهالزناتحريم

وعملأ،بهاخصحكمة،منهاوفئعنهاأدبربل،المراودةإلىأجابولا،العزيز

.(1)(اللهعلمهمابمقتضى

لسلاماعليهموسىاللهنبىقصةفىوالموضوعاتالإسرائيليات

(السلامعليهموسىولادةفى(1)

:قالمنبهبنوهبأن:الثعلبىفعلوكذا،(2)تفسيرهفىكلوالماوردىذكرالقرطبى

ويروى.ألفاتسعون:ولقال،وليذاألفسبعينموسىطلبفىذبحفرعونأنبلغنى

بحبالىالموكلاتالقوابلبعضوكانت،،موسىأمأى-الطلقوضرلهااقتربتحينأنها

إلىوقعفلمافعالجتها)3(؟اليومحبكفلينفعنى:فقالت،لهامصافيةإسرائيلبنى

ما:قالتثم.قلبهاحبهودخل،فيهامفصليكلوارتعشعينيهبيننورهالهاالأرض

قطمثلهوجدتماحئالابنكوجدتولكنى،فرعونوأخبرمولودكلأقتلإلاجئتك

مسجويى)4(تنورفىووضعتهخرقةفىفلفتهفرعونعيونجاءخرجتفلما.فاحفظيه

تدرىلاوهىفخرجوا،شئايلفوا)5(فلمفطلبوا،عقلهاطاشلماتصنعماتعلملمنازا

فىوجعلته...وسلاقابرداالنارعليهاللهجعلوقد،التنورمنبكاءهفسمعت،مكانه

وطرحقالتابوتمعالمفتاحوجعلت،أشبارخمسةوعرضهأشبايىخمسةطولهتابوت

صنعةمنالنجارفرغلماأنهوحكى:الكلبىوقال-أشهرئلاثةأرضعتهأنبعداليمفى

وقلبهعينيهاللهفطمس،يأخذهمنمعهفبعث،يخبرهفرعونإلى-نقلأىنئمالتابوت

وهو،الوقتذلكمنفآمنفرعونمنهيخافالذىالمولودأنهفأيقن،الطريقيعرففلم

!!فرعونآلمؤمن

.(9/173)القرطبى(1)

.(217-3/216)162(الماوردى-13/260)القرطبى(2)

وضعت.حتىساعدتها:عالجها(3)

مثعل.فرناكا(4)

.يجدوالمأى(5)
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اسمذكرويكفى،التوراةمنوالنقل(الوضععلاماتعليهايبدووالرواية4قلت

للأوراقخلطهذاثم،الكذبكثرةمنينقطعقلبهرأيتماوتالته،فيهاالكلبى

،العاقلونفليحذرذلكمثلومنمناسبةبدونفرعونآللمؤمنوإدخال،والقصص

!!أشهرثلاثةبعداليمفىموسىألقتموسىأمأن!2/2)التكوينسفرحددوقد

4قصرفرعونفىالرضيعموسى(2)

ثنا:قال،عمروثنا:قال،موسىحدثنا:(11/42)برقمتفسيرهفىالطبرىوقال

فبينما،صبئاآسيةأمهأورتهموسىيعنى(الغلاممخركلما:قال،السدىعن،أسباط

موسىأخذإليهأخذهفلما،خذ:وقالت،فرعونناولتهإذ،بهوتلعبترقصههى

ؤأيحافغتآأنغمتتقحفوة؟لا:آسيةقالت،بالذباحينغلى:فرعونفقال،فنتفهابلحيته

أنهعلمتوقد،صباهمنهذاصنعوإنما،يعقليلاصبىهوإنما(9:)القصص3بمؤلابراضخذة.

أخذفإن،جمرالهوأضع،الياقوتمنحلياأضعأنا،منىأحلىمصرأهلفىليس

ووضعتياقوتهالهفأخرجتصبىهوفإنماالجمرأخذوإن،فاذبحهيعقلفهوالياقوت

فىموسىفطرحها،جمرةيدهفىفطرح،السلامعليهجبرائيلفجاءجمرمنطسئاله

عقهوأني!9ليهايىمنغقذة!)ؤآخلل:ؤتجلغراللهيقولالذىفهو،لسانهفأحرقت،فيه

ذلك.أجلمنموسىعنفزالت(27،28:)طهلمقؤلي

:التوراةفىجاءمامعيتفقالنصوهذاقلت،

وإلى،الملكةالفرعونةيمينهإلىو،يأكلجالسئافرعونكانأناليومهذافىوحدث

المملكة،ووزراءأبنائهوكلباعوربنوبلعام،موسىأحضانهاوفىابنتهتجلسيساره

رأسهعلىمنفرعونتاجوخلعيدهموسىفأرسل،الملكأمامالمنضدةإلىيجلسون

ألا:لسحرتهفرعونوقال،وعجبواذاكالملكوزراءورأى،هورأسهعلىليضعها

باعوربنبلعاموأجابالصغير؟الطفلهذافعلهالذىالأمرذلكتفسيرماتخبرونى

ليعلم،بهأخبرالذىوالتأويلحلمهالذىالحلمالملكسيدىيذكرهل:قائلأالملك

البلاد،كلويهلك،محلهويملك،نزغاالملكمنهسينزعالوليدهذاأنالملكسيدى

يسفكلا:يثرووقال،بعدأمامهعقبةيكونولاالطفلبموتالملكسيدىفليأمبروالآن

قدكنتإذا،والآن،عمدعنذلكفعلقدكانإذاماويعرفيختبرهأنقبلالطفلدم

مملوءةقصعةفليحضروا(بنصحيتىالملكأخذوإذا،الملكلدىاستحسائاوجدت
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لك،يروقماخذلهولنقلالطفلأمامولنضعها،الكريمةوالأحجارالنارمنبجمرات

كمابهالملكوليفعل(لحكمةفعلمافعلقدأنهعلمناالكريمةالأحجاروأخذيدهمدفإذا

حضرةفىأخطأوقدسنواتثلاثابنلأنه،فليبرأالجمراتأخذا!!وأما،بلعامقال

وعى.دونالملك

قائلينموسىأمامالقصعةوضعواولما،بذلكوأمر،الملكلدىيثروفكرةوحسنت

الملكاللحظةنفسفىوجاء،الكريمةالأحجارإلىيدهومدأسرع؟تريدماتخير:له

وكان،شفتيهمنوقربهاموسىوأخذها،جمراتإلىومدهاموسىبيدوأخذجبريل

.(؟)اللسانطليقغيراليومذلكمنذ

نإولعلنا،العقلضعيف(العقيدةضعيفكانأنهوأرىالسئدىفىأشكالآنإننى

!إشعوبيفعلىيدلماوجدنانسبهفىبحثنا

،السلامعليهموسىذكرعصافىإسرائيليات(3)

كانالسلاح!عليهموسىعصاأنالبكالىنوفعن(11701)برقمالطبرىذكر)أ(

.أذرععشرةطولها

عليهموسىاستاجرلماشعيئا)إن:قالأنهالقشيرىعنالقرطبىتفسيروفى)ب(

موسىفأخرجالبيتفىالتىالعصىمنعصاوخذكذابيتادخل:لهقال،السلام

أدرىولا-شعيبإلىصارتحتىالأنبياءوتوارثها،الجنةمنآدمأخرجهاوكان،عصا

فىيلقيهاأنشعيبفأمره-إ؟لبعضبعضهمومعاصرةالأنبياءأماكنتباعدمعكيف

لاذلككل،مراتسبعكذلكالعصاتلكوأخرجفدخل،أخرىعصاويأخذالبيت

مفرقإلىالأغنامشق:لهقالأصبحفلما،شأئالهأنشعيبفعلم،تلكغيربيدهتقع

كشيراعشئابهافإنيساركعنتأخذولاكثيراعشئابهاوليسيمينكعنفخذ،الطريق

ولمنحواليسارفأخذتالطريقمفرقإلىالمواشىفساق،المواشىيقبللاكبيرأوتنيئا

،حديذاشعبتاهاوصارتالعصافقامت،التنينوخرج،موسىفنام،ضبطهاعلىيقدر

رأىموسىانتبهفلما،السلامعليهموسىإلىوعادت،قتلتهحتىالتنينوحاريت

!!(2)(00.مقتولآوالتنين،بالدممخضوبةالعصا

.(2/6،7)ثيلإسرأساطركل(1)

.(1/287)القرطى(2)
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يظهر)ا!تنين(الخرافىفالحيوان،الأنبياءقصصإلىطريقهاتشقالخرافةترىوهكذا

!!هنا

منكاملقطيععلىيقوىالذىذلكثعبانوأى،الثعبانقصدهميكونأنإلااللهم

لقتله.نملسربعليهاجتمعولو،الغنم

.السلامعليهموسىالشجاعيقودهغنمبقطيعفكيف

وكذبها.،بوضعهاعندنايقطعمماهنامنعدمالسندإن

والتنين،،واليسرىاليمنىالعشبناحتىفىخاصةمختلفايبدوظاهرالقصةوإن

إلىلوصلتحدثولو،الأنبياءيتوارثهاالتىالجنةمنالنازلةوحدهاالمتحركةوالعصا

.بالمرةصحيحغيرفالخبر،!مهالمعصوبم

بأعظمفإذانظرةمنهحانتثم،الأرضوجهعلى)فألقاها:منبهبنوهبقال(%)

مثلبالصخرةيمر،أخذهيريدشيئايبتغىكأنهيلتمسيدبالناظرونإليهنظرثعبان

فيجتثها،العظيمةالشجرةأصلفىأنيابهمنبالنابويطعن،فيلتقمهاالإبلمنالخلفة

الشعبشانوعاد،النيازكمثلشعر:قيل،عرفامنهاالمحجنعادوقد،نازاتتقدانعيناه

موسىذلكعاينفلما،صريف)2(لهاوأنيابأضراسفيهالواسع(1)القليبمثلمنها

فوقفربهذكرئم،الحيةأعجزقدأنهورأىأمعنحتىفذهب،يعقبولممدبرأوتى

،الخوفشديدهوموسىفرجع،كنتحيثأليجعأنموسىيانودىثم،منهاستحياء

موسىوعلص،(21:)طهبمآلأولىسييزتهاشصييذقاتخف"إكاؤلآبيمينك"ث!قذقا*(:فقال

المدرعةطرفلفبأخذهاأمرهفلما،عيدانمنبخلالفدخلهاصوفمنمدرعةحينئذ

عنكتغنىالمدرعةأكانتتحاذربمااللهأذنلوموسىياأرأيت:ملكلهفقال،يدهعلى

فمعلىوضعهاثميدهعنفكشف،خيفمتضعفومن،ضعيفولكنىلا:قالشيتا؟

!اذا،عهدهاالتىعصاههىقبففإذاثم،والأنيابالأضراسحم!سمعحتىالحية

.لهوشفييذقا:تعالىقالولهذا،الشعبتينبينتوكأإذايضعهاكانالذىموضعهافىيده

.(3)كلذقبلتعرفالذىحالهاإلىأى،(آلأولمتسبيزتقا

والحقيقة،الصحةعنالبعدكلبعيدأثروهو،عليهعقبوماالأثركثيرابنذكرلقد

البهئر.:الفليب(1)

.الأضراسأو،الأقلامعوت:عىلف(2)

.(5/072)كيرابن(3)
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/61)والطبرى(6/235)المحيطالبحرفىحيانأبوذكرفقد:آخرونقالهمنهوأسوأ

-الشرب،الاستسقاءأراد!اذا،كالشعبالليلعصاهلهتضىءكانتموسىأن،(18

لابنونسبوا!!الثمرةتلكفأثعرتالأرضفىركزهاثمرةاشتهىله!اذاكالدلوعانقلبت

،الثعبانأى-رآهفلما،والشجرالصخريبتلع،شىءكلأكلثعباتاانقلبت:قولهعباس

فىمنهآدملقىماتذكرلأنهالثعبانمنخاف:وقيل،منهونفرخافهشىءكليأكل

..زعمهمفى-منهاخروجهسببيعنى-الجنة

والأساطير.الخرافاتبهذهلناحاجةولا،نبيهبهااللهأكرمعصاإنهاقوميا

!!سليمانخاتم،موسىعصا،آدمتفاحة:الكذبسلسلةإنها

المسلم،عقيدةفىوتقدح،تنفعمماأكثرتضرالتىالخرافاتهذهعنأغناناكانوما

اللهمرادعنويعصى،تعالىالثهقدرةفينسى،والأوهامالخيالاتعالمإلىبهوتجنح

.القرآنفىالأنبياءقصصذكرمنتعالى

مدين،صالحغنمفىموضوعحديث(41

نأئغتينآنتتئإفذبمطأكخلقأنأليلذإيئ)قاذ:تعالىقولهعندالمفسرونذكرهومما

آدتةلهثتآءإنشتجذختظميلثأشةتأنألييذؤقآيخدتقمنغمتضااكفتفإنجخج!يئتأخزيخا

عن،لهيعةبنالفهعبدعنحاتمأبىوابنالبزارحديث،(27:)القصص(آلصتيجينمن

:قال!رواللهرسولأنالئذربنعتبةعنرباحبنعلىعن،الحضرمىزيدىبنالحارث

ىأةاللهرسوليا:قيلالأجلوفىفلما،بطنهوطعامفرجهبعفةنفسهآجرموسى"إن

نأأباهاتسألأنامرأتهأمرشعيبفراقأرادفلما،وأوفاهما"أبرهما:قال؟الأجلين

ذلكولدمن(1)نولقالبمنغنمهولدتمافأعطاهابهيعيشونماغنمهمنيعطيه

منقسمهاعصاإلىالسلامعليهموسىفانطلق،حسائاسوداغنمهوكانت،العام

بإزاءالسلامعليهموسىووقففسقاهاأوردهاثمالحوضأدنىفىوضعهاثم،طرفها

ووضعتوأثلثت،فأتأمتقال،شاةشاةجنبهاضربإلاشاةمنهاتصدرفلمالحوض

.ثعولولاعزوزولاضبوبولافشوشفيهاليسشاتينأوشاةإلاألوانقوالبكلها

وهىالغنمتلكبقاياوجدتمالشامالوافتتحتم:"لحا!ضالنبىقال،الكفتفوتكمشيةولا

،تجرهالضرعطويلة:والضبوب،السخبواسعةالفشوش:لهيعةابنقال.(السامرية

(سرر.أوأحمروولدها،مثلاالفروةبيضاءالنجعةفتكونالغنممنأمهللونجاءماقصد(1)
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لاالتى:والكصثكله،كالحلعتينالضرعالصغيرة:والثعول،الشخبضيقة:والعزوز

.لصغرهضرعهاعلىالكفيحكم

وقدنظرالحديثهذارفعصحةوفى:الحديثلهذاذكرهعقبكثيرابنقالوقد

.(موقوفا)1يكون

ماالحديثفىوأدخل،فنسىكتبهاحترقتشيخ:المصرىلهيعةابنوفيه:قلت

اختلط.لمافيهليس

نأوجلعزربهمناستحياالذىالسلامعليهفموسى،أيضاللقرآنمعارضوهو

يقاإيكألبفي:وقال،مطاردامدينإلىمصرمنمضنيةرحلةبعدوالشرابالطعاميسأله

نأأحذاالبشرمنيسألأنمناللهعلىأكرم،(24:)القصصقير!قيإلىأنزلت

يطعمه.

تحديدفىالعلماءاختلففقد؟السلامعليهشعيبهومدينصالحبانقالمنئم

تلققهالحديثوإنما،السلامعليهالنبىشعيبهوبكونهأحديقطعولم،شخصيته

.الضعفاءمنأعرفهاشنشنةوتلكط!ض،النبىإلىنسبوهثمموقوقاالضعفاء

عنمنقولأنهعندىوالأصح،عنهاللهرضىمالكبنأنسعلىموقوقاروىوقد

أنهفزعمواالسلامعليهيعقوبعننفسهاالقصةهذهمثلحاكواالذينالكتابأهل

مثلمامعهففعل،غنفامنهطلبثم،ابنتهوتزوج،للغنمراعئا!الابانخالهعندعمل

أهلتخليطاتفهذهالمكذوبةالروايةتزعمكما،السلامعليهموسىمعمدينصالحفعل

حذيى.علىمنهافكنالكتاب

وأساطير4وخصافات،تتحققلمرفلة(51

لنقالآأيكإآفالزآيىفماكألمحثقالآ:كأثةؤكقةيميقتتافوقئقآكأ+؟ؤلفا:تعالىقولهوعند

ؤخردخوتجغلىإطختليوضتةتخكقققاب"زتيؤفوآسئتقزضكاتةقإفيآلختليإلىآنفزؤل!يهطتزنن

فروى،(143:)1!عرات!!عآثفؤمينأؤلأؤآسنأإفلثئئثشحخنلثقالآأقاققتقآضيئآفوتى

:تفسيرهفى(15053)برقمالطبرى

ماتفسيرفىإنهم:الكتابأهلبأحاديثالأولالعلمأهلبعضعنإسحاقابنقال

كثر.لابن(1/363)البداية(1)
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فىطمعحينإياهكلامهمنكانأنه،ربهإلىذلكطلبحينموسىخبرمنعندهم

وصام،ثيابهوطهرتطهركانموسىأن،ردمامنهريهعليهورد،منهوطلب،رؤيته

وكبرهوحمدهسبحه،فكلمهالغمامفىلهاللهودنا،سيناءطورأتىفلما،ربهللقاء

:فقال،مدحتهفىأخذثم،حزينوبكاءتضرعمع،وقدسه

فأنتقبلكمنشىءيكنلمأنهعظمتكومن،كلهشأنكوأعظمأعظمكمات!ر

مننورمنسرادقاوجعلت،الثتوقدنازاعظمتكتحتعرشككأن،القهارالواحد

ملائكتكوبينبينكجعلت!ملككوأعظمربأعظمكفما،نورمنسرادقدونه

تقضيهشيئاأردتوإذا!سلطانكفىملككوأعظمربأعظمكفما،خمسمائةمسيرة

بعثت،البحرفىالذينوجنودك!الأرضفىالذينأوالسماءفىالذينجنودكفى

شئتمنجوففىفدخلت،شئتإنأنتإلاخلقكمنشىءيراهالاعندكمنالروح

منشيئايستطيعملائكتكمنأحدوليس،عبادكمنأردتمنفبلغوا،أنبيائكمن

فىعلىوأعظمتعلىأنعمتفقد.صوتكيسمعولاعرشكمنولاعظمتك

ملائكتك،عندوعظمتنىالأرضأعمفىعظمتنى،الإحسانكلإلىوأحسنت،الفضل

أحصيها،لانعماكأعدفإنحكمتكوآتيتنى،كلامكلىوبذلت،صوتكوأسمعتنى

والعقوبةالعظامبالآياتفرعونعلىربدعوتك،أيشطيعهلاشكركأردوإن

حينودعوتك،معىولمنلىفانفلقالبحريدىفىالتىبعصاىفضربت،الشديدة

التىبعصاىفضربتولأمتىلىالماءوسألتك،وعدوىعدوكفأغرقت،البحرأجزت

قبلهم،كانأحديأكلهلمطعاقالأمتىوسألتك،وأمتىأرويتنىفمف،الحجريدىفى

فأعطيتهمأمتىشرقىمنفناديتك،المغربقبلومنالمشرققبلمنأدعوكأنفأمرتنى

الحرواشتكيت،البحرقبلمنغربيهممنالسلوىوآتيتهم،لنفسىمشرقمنالمن

وإن،أحصيهاولاأعدهاأنعلىنعماكأطيقفما،بالغصامعليهمفظللت،فناديتك

منعتمالتعطينى،متضرغاسائلأطالئاراغئااليومفجئتك،أستطيعهلاشكرهاأردت

فإنى،إليكأنظرترينىأن،والسلطانوالعزةالعظمةذاياوأسألكإليكأطلب،غيرى

خلقك.منشىءيرهلمالذىوجهكأرىأنأحببتقد

سائرمنأعظمهوبكلامتكلمت؟تقولماعمرانابنياترىألا:العزةربلهقال

يحملنأنضعفنقدفإنهن،معمرىالسمواتفىليس،فيحياأحديرانىالاالخلق
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مكانفىفلستبجندى(تسعأنضعفتقدفإنهامعمرىالأرضفىوليسعظمتى

إلى.تنظرلعينفأتجلى،واحد

ربقاك،وأحياأراكلاأنمنإقئأحب،وأموتأراكإنربيا:موسىقال

فيحياأحديرانىلا،الخلقسائرمنأعظمهوبكلامتكلمت،عمرانابنيا:العزة

سألتك،الذىبهذا،إحسانكعلىوتمم،فضلكعلىوتممنعماكعلىتممرب:قال

لن،عمرانابنيا:لهقال،قلبىفيطمئنأراكأنأحبولكن،فأقبضأراكأنلىليس

علىوتممفضلكعلىوتممنعماكعلىتممرب:موسىقال،فيحياأحديرانى

فقال،الحياةمنإلىأحب،ذلكإثرعلىفأموت،سألتكالذىبهذا،إحسانك

نإ4(1)سؤلكلأعطينك،()وحببموسىياطلبتقد:خلقهعلىالمترحمالرحمن

الجبلرأسفىالأكبرالحجرإلىانظرثم4لوحينفاتخذفاذهب(إلىتنظرأناستطعت

إليكأهبطفإنتىانظرثم(عمرانابنيامجلسكإلايسعلامضيقدونهوماوراءهماقإن

إلىبهماصعدثملوحيننحت،ريهأمرهكماموسىففعل،وكثيرقليلمنوجنودى

الدنياالسماءفىالذينجنودهاللهأمرعليهاستوىفلما،الحجرعلىفجلس،الجبل

اللهأرسلثم،أمرهففعلت،الربقالمافسمعت،الجبلحولأكتافهاضعى:فقال

منفراسخأربعة،موسىيلىالذىالجبليلىكانماعلىوالضبابوالظلمةالصواعق

طيرالنمابهفمروا،عليهفاعترضوابموسىيمرواأنالدنياملائكةاللهأمرثم،ناحيةكل

فقال،الشديدالرعدكصوتعظيمةبأصواتوالتسبيحبالتقديسأفواههمتنبع،النغر

قد،شيئاعيناىترىما،غنئاهذاعنكنتإنى،رب:السلامعليهعمرانبنموسى

السماءملائكةاللهأمرثم،ريىملائكةعلىالمتصففالنورشعاع،بصرهماذهب

بالتسبيحلجبلهمالأشدأمثالفهبطوا،عليهفاعترضوا،موسىعلىاهبطواأن:الثانية

فىشعرةكلفاقشعرت،سمعومما،رأىمماعمرانابنالضعيفالعبدففزعوالتقديس

فيهأناالذىمكانىمنينجينىفهل،إياكمسألتىعلىندمت:قالثم،وجلدهرأسه

ماكثيرمنفقليلسألتلمااصبر،موسىيا:ورأسهمالملائكةكبيرلهفقالشىء؟

فأقبلواعليهفاعترضواموسىعلىاهبطواأن:الثالئةالسماءملائكةاللهأمرثم،رأيت

الكلمةهذع:الطبرىنفسيرمنالمعارفدار!فى(13/49)شاكرالملامةقال:تفسيرالطبرىمحققعنهاقالجملص(1)

)وآعطيك(وكتببعدهاماويخرحذلهها!دالمطبوعةفىوأما،قراءتهاماأدرىولاانحطوطةفىهكذاصالقوسهيئبهيئ

.(الأعطينكسكان
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والتقديس،بالتسبيحتنبعوأفواههم،شديدولجبورجفقصفلهمالنسورأمثال

منوأيس،ظنهوساء،نفسهوأسيتموسىففزعالناركلهب،العظيمالجيشكلجب

تصبرلاماترىحتى،عمرانابنيامكانك:ورأسهمالملائكةكبيرلهفقال،الحياة

عمرانبنموسىعلىفاعترضوااهبطواأن،الرابعةالسماءملائكةاللهأمرثم،عليه

النار،كلهبألوانهم،قبلهمبهمرواالذينمنشىءيشبههملاعليهوهبطوافأقبلوا

شىءيقاريهملا،والتقديسبالتسبيحعاليةأصواتهم،الأبيضكالثلجخلقهموسائر

فقال(بكاؤهواشتد،قلبهوأرعب،ركبتاهفاصطكت،قبلهمبهمرواالذينأصواتمن

أمرثم،رأيتماكثيرمنفقليل،سألتلمااصبر،عمرانابنيا:ورأسهمالملائكةكبير

ألوانسبعةعليهفهبطوا،موسىعلىفاعترضوااهبطواأنالخامسةالسماءملائكةالله

وامتلأ(أعواتهممثليسمعولممثلهميرولم،طرفهيتبعهمأنموسىيستطعفلم

عمرانابنيا:ورأسهمالملائكةكبيرلهفقال،بكاؤهوكثرحزنهواشتد،خوفاجوفه

علىاهبطواأن،السادسةالسماءملائكةأمراللهثم4عليهتصبرلاماترىحتىمكانك

كليدفى،عليهفهبطواعليهوعرضوا(عمرانبنموسىيرانىأنطلبالذىعبدى

سبحواإذا،الناركلهبولباسهم،الشمسمنضوءاأشدنازاالطويلةالنخلةمثلملك

أصواتهم:بشدةيقولونكلهمالسمواتملائكةمنقبلهمكانمنجاوبهموقدسوا

فلما،أوجةأربعةمنهمملككلرأسفى"يموتلاأبذاالزةرب،قدوس"سبوح

ولااذكرنى"رب:!لقول،يبكىوهوسبحواحينمعهميسبحصوتهرفعموسىرآهم

."صتمكثتوإن،أحرقتخرجتإن،لاأمفيهأنامماأنفلتأأدرىولا،عبدكتنس

وينخلع،جوفكيمتلئأنعمرانابنياأوشكتقد:ورئيسهمكبيرالملائكةلهفقال

موسىجبلوكان!ععرانابنياإليهتنظرجلستللذىفاصبر،بكاؤكويشتد،قلبك

منفقليل،ليرانىعبدىعلىبىمروا:قالثم،عرشهيحملأناللهفأمر،عظيفاجبلآ

موسى،جبلالرحمنعرشضوءوغشى،الربعظمةهمنالجبلفانفرج!رأىماكثير

فيه،كانتشجرةوكلفاندكالجبلفارتج،جميغاأصواتهاالسمواتملائكةورفعت

اللهفأرسل(روحهمعهليس،وجههعلىصعفاعمرانبنموسىالضعيفالعبدوخر

كالمعدةوجعلهعليهكانالذىالحجروقلب،برحمتهالروحفتغشاه،برحمتهالحياة

،يصرعحينجنينهاأقامتالأممثل،الروحفأقامه،موسىيحترقلئلا،القبةكهيئة

فيحيا،أحديراكلاأنهوعمدقت،ربىأنكآمنت:ولقولاللهيسبحموسىفقام:قال
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برأنت،ملائكتكوأعظم،ربأعظمكفما،قلبهانخلعملائكتكإلىنظرومن

وماالسماءوتأمرفيطيعونكعندكالذينالجنودتأمر،الملوكوملكالآلهةوإلهالأرياب

تبترب،شىءلكيقومولا،شىءيعدلكولا،ذلكمنتستنكفلا،فتطيعكفيها

!!العالمينربوأجلكأعظمكما،لهشريكلاالذىدقهالحمد،إليك

منبه.بنوهبعنطرقولها،والثعلبى،والبغوى،السيوطىذكرهاالروايةوهذه

حيث،والاعتزالالمعتزلةمذهب-الفاسدمذهبهلنصرةهناالزمخشرىذكرهاوإنما

:(الانتصاف)صاحبقالوقد،والآخرةالدنيافىوتعالىتباركالحقرؤيةينكرون

المعتقدعلىوظهرأعوئافيتخذهاالرؤيةلامتناعيتعسفمنيوردهاإنما،حكاية)وهذه

إهانةمنالسلامعليهمالملائكةوتنزيه،ناقلهاعلىبالغلطالتوركوالوجه،الفاسد

.(الخطابفىوالغمص،بالرجلبالوكز)الكليم(-السلامعليهموسى

الرواية،هذهعلىأيضناالملاحظاتبعضولنا

التىالسلامعليهداودمناجاةمنثانيةنسخةهىفيهاالمذكورةالأولىفالمناجاة(11

.أسفارالتوراةنقلتها

،وجوهوبأريعة،بالحيواناتكوصفهم:خرافيةبأوصافالملائكةوصفأما(2)

عالموهذا،الزنارقةأوصافمنهىأو،بحتةتوراتيةأوصاف،الناركلهبوأنهم

الرحمن،ملائكةخاصةأحذامفنصفأننملكولا،شيئاعنهندرىلاالذىالغيب

الحد؟هذاإلىمعهمالأدبيساءفكيف

ابنياخاطئ)يا:لموسىيقولونكانواأنهمالروايةهذهبعفطرقوفى(3)

بعض)ونقل:قالحيثالألوسىاللهورحم.أعلمبهاواللهيهودصفةوتلك(الخاطئ

النساءابنيا:ويقولونبأرجلهمفيلكزونهحينئذعليهتمركانتالملائكةأنالقصاصين

عليهمالملائكةفإن،بوجهعليهيعوللاكلاموهو(؟ربكرؤيةفىأطمعت،الحئض

.(؟)إالخطابفىوالغمص،بالرجلبالوكزالكليمإهانةمنتبرئتهميجبمماالسلام

)وقد:ذكرهدونإليهمشيراالحديثهذاعنقالفقد،اللهرحمهكثيرابنأما(4)

عنوعجائبغرائبفيهطويلآأثراهاهناتفسيرهفى،-الطبرىجريربنمحمدذكر

.(2)(أعلموالله،الإسرائيلياتمنتلقاهوكأنه،يساربنإسحاقبنمحمد

.(9/64)المعافىروح(1)

.(3/034)كثيرابنتفي(2)
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بنأنسعنإليهفرفعوهشايهاللهرسولعلىتجرأواحديئاهناكثيرابنذكروقد:ا

ثلاثةفوقعتأجبلستةلعظمتهطارتللجبالاللهتجقيالما:وفيه،عنهاللهرضىمالك

وثبير،،حراء:وبمكة،ورضوى،وورقان،أحد:بالمدينة،بمكةوثلاثة،بالمدينة

منكر.بلغريصبحديثوهذا:قالثم.وثور(

أبىبنالحسنعن:وفيه،الشفا)1(فىعياضالقاضىذكرهقدآخرحديئاذكرثمة؟ت

،السلامعليهلموسىاللهتجلىالما:قالص.-النبىأنهريرةأبىعن...الجفرى)2(جعفر

.(فراسخعشرةالظلماءالليلةفىالصفا)3(علىيبصرالنملةكان

،يعرفونلامجاهيلمنإسنادهرجاليخلوولا،نظرصحتهوفى:كثيرابنوقال

والله،منتهاهإلىينتهىحتى،مثلهعنالضابطالعدلروايةمنيقبلإنماهذاومثل

.(4)أعلم

المنارلصاحبكبوة(6)

لفؤأضححامرغكيف!غونقؤمصظنقأتؤأاقخىتيلءز!،إبتر!!ؤتجؤ!تا:تعالىاللهقالولقد

.(938:!ا!عرافكاتخقنونقؤ!يخؤإقالكأايهة!ؤإلقاكغالتآآخغلىق.وفتقائوأ

تجاوزوه)إنهم:الآيةلهذهتفسيرهعند-تعالىاللهرحمه-رضارشيدالشيخوقال

فجاوزوهبذاتهمعهمكأنهحتىالأمروتيسمرالبحربفلقإياهموتأييدهسبحانهبعنايته

فمن،بأمرناالبحربهمفجاوزملائكتناببعضأيدناهمأننا:المعنىأو.لهممصاحئا

وما،بأمرهمأتباعهمبعضينفذهماالقؤادورؤساءالملوكإلىينسبأناللغةفىالمعهود

على-اللهرحمه-استشهدثم.("المعنيينبينالجمعويجوز،سلطانهموقوةبجاههميقع

آخر)وفى:الأولالمعنىإرادةعلىمستدلآفقال(الخروج)سفرفىجاءبماذكرماصحة

الرب)وكان:وقال،إسرائيلبنىارتحالخبرذكر(سفرالخروجمنعشرالثالثالفصل

ليضىءنارمنعصودفىوليلآ،الطريقليهديهمالغماممنعمودفىنهازاأمامهميسير

أماممنليلأالناروعمود،نهازاالغمامعموديبرحولم،وليلأنهازاليسيروالهم

.(الشعب

.(1/89)المثفا(1)

.جداضعيفوهو(2)

الاعم.الأملصالحجر(3)

كثيى.لابن(3/134)التفسير(4)
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يقصد-منهعشرالرابعالفصلفىجاء)ثم:الثانىالمعنىإرادةعلىمستدلآقالثم

الثهملاكفانتقل:إسرائيلبنىمنمعهومنفرعونأتباعذكربعد-الخروجسفرمن

فوقفأمامهممنالغمامعمودوانتقل،وراءهمفصارإسرائيلبنىعسكرأمامالسائر

وكان،مظلضاغماقاهنامنفكان،إسرائيلوعكسرالمصريينعسكربينودخلوزاءهم

.(الليلطولالفريقينمنأحديقتربفلم،الليلينيرهناكمن

التوراةفىجاءمابعض)وهذا:قال(الخروج)سفرعنالنقلينهذينساقمابعدثم

.(1)(الضت(يلءإشزيتيئتجؤستالهوؤ:القرآنفىتعالىلقولهتفسيرأيكونأنصحمما

ماونسف،إيمانهفىوالتشكيك،كعبتكفيرفبعد،هناأحسنقدالشيخأنأظنولا

عنفينقلالأرضلنفسهوضعهاالتىبقواعدهلينسف-لهاللهغفر-الشيخيعود،قاله

وهذه،بالمغالطاتالمليئةالأسفارأكثرمنتحديذاالخروجسفرأنعلمهمعمباشرةالتوراة

رأيتها.كما(41/42)و(41/03)الخروجسفرمنمنقولةالفقرة

4السلامواخضرعليهماموسىقصةفىاسرائيليات(7)

(السلاما!ضرعليهفىالعلماءءآرا()أ

يعطيهالذىالربانىللعلمنموذخاالكريمالقرآنفىالسلامعليهالخضرشخصيةمثلت

ولم،(اللدنى)العلمبيرفماوهو،معينةلوظائفاصطفاهمالذينلعبادهتعالىالله

)عداأنهالقرآنذكروإنما،شيئاأمرهعنأعلمناولاصراحة)الخضر(اسميذكرالقرآن

اللهعبادمنعبدإنه.(65:)الكهفجمكفما(لذنامنؤغقفنةجم!دتافنزخمةاتينةقينآمج!اليمن

يعلصهلمعلفاعلمهمنالتنكيربهذا()عبادهمنيوجدوبأنهبهإعلامناتعالىاللهأراد

منكائئامخلوقعلمبهايحيطأنمنأكبرخلقهفىالثهأسرارأنوذلك،أنبيائهلبعض

.كان

عليه.المتفقعباسابنحديثفى-كماالخضر:هو)العبد(أن"لحمولالنبىأخبرناوإنما

صلىلأنهخضراالخضرسمىإنمادا:وفيه،أيضاعباسابنعنالآخرالحديثجاءثم

.(2)"ءارضخفاهتزتبيضاءفروةعلى

العلماءآراءجاءت-السلامعليهالخضرطبيعةفىقطعىنصوجودولعدم-وهنا

.(9/701)رالمناتفشر(1)

.الأنبياءأحاديثفى(2034)البخارى:صجح(2)
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فيه:مختلفة

وهذا:النووىوقال،السهيلىحكاهماوهو:الملائكةمنملكهو:بعضهمفقالتة

،(13لطابغريب

الصوفية.قالهماوهو،الأولياءمنولىهو:بعضهموقالبى

منهم،والمحدثينالمفسرينمنجمهورقالوبه،الأنبياءمننبىهو:بعضهموقال:ا

.والنووى،حيانوأبو،لقرطبىوا،الرازى

ولا،(2)بوحيإلايكونلاالنحوهذاعلىالأمورببواطنعلمهالأن:القرطبىوقال

.بنبى(ليسمنالنبىفوقيكونأنيجوز

.نقولوبهالصحةإلىالأقوالأقربوهو.صحيحاستدلال،وهذاقلت

اوخضرولى؟بأنالقولخطورةمالكن.

خضتالنبوةلأن(النبىمنأفضل)الولىبقاعدةقالواالصوفيةأنفىالخطورةتكمن

بواسطةيتلقىالنبىبينما،واسطةبلااللهعنتلقىالولىولأن،تختملمالولايةبينما

النبى،علىالفضللإمامهمليثبتواالباطنيةالإسماعيليةبهاقالفكرةوهى!!الوحى)3(

لتكونأو،وأقطابهممشايخهمأفضليةعلىدليلآلهملتكونعنهمالصوفيةوتلقفها

!يرو.ونبيهاللهأمرعنوالخروج،وأمورهاالشريعةمنتحللهمعلىلهمعوئا

الذى(اللدنى)العلمعبارةفصاغوا،الصوفيةصاغهاالتىالافتراءاتكانتهناومن

الخضرمعفعلكما(الورق)علمأو،الحديثكتبعنبعيذاالقلوبفىويلقيهاللهيبعثه

أنهزعموابلالمجالهذافىلهممستنذاالخضرشخصيةصارتهناومن،السلامعليه

معه،وتكلمالخضرالقىأنهعربىابنزعمفقد،كثيرآالعلوممنلهمويبثيلاقيهم

التقىأنهوأعلن،طبقاتهفىالشعرانىقالوبذلك(4)(الحقائقببعضالخضروأخبره

منزله.سطحعلىبالخضر

قيمابنقالحتىيعلمونلابمافقالوا،الصوفيةعنداللدنيةالعلومكثرتوبهذا

الصوفيةوعلم،بطناوىشيطانىولدنى،رحمانىلدنى:نوعاناللدنىالعلم:الجوزية

.(8/139)سلمصحيحشرحفىوهو(2380)حديثعقبقاله(1)

.(12/051)الرازىوالفخر(11/02)القرطى(2)

.401صوالفرقاناالمرتادبغية(02)صتيميةوابن،المكيةالفتوحاتفى(2/134)عربىابن(3)

.13صوالقشيردة،وغيرها(1/64،139،441)المكيةالفتهوحات(4)
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رسله،لسانعلىاللهعندمنجاءلمامخالفوهو،صحيحغيرلأنهاللهلدنمنليس

انبثق)وقد-اللهرحمه-قالثم،(1)والهوىالشيطانلدنمنلدنتايكونأنإلايبقفلم

تكلممنوصار(لدنىعلمهمأنطائفةكلادعتحتىسرهورخصاللدنىالعلمسد

نأيزعمقلبهفىالشيطانويلقيهلهيستبيحبماوالصفاتالأسماءوبابالإيمانحقائقفى

فكأنهم.عند:بمعنىلدنإلىمنسوباللدنىفإنوكذبواوصدقوا...لدنىعلمه

آئ!دقيآلنهقئؤعوررآلتهمجخدمنفؤؤقاآدتهيخدمنفؤؤعوئونمال!العندىالعلم:قالوا

.(78:عمران3اللأيغقفو!ؤهؤ

منها:أدلةلعدةوذلك-السنةأهلبهقطعماوهو-ماتقدالسلامعليهالخضرإن

قبله،لأحدخلدفلا،)ا!نبياء:43(آئخاذ(؟قئهيلقىيتشيرمنتجغلتامالوؤقا:تعالىقوله!:

.بعدهلأحل!خلدلاوبالضرورة

فىتعبدفلنالعصابةهذهتهلكإن"اللهم:قال"خمررأنهمسلمحديثوفى!

بديى.يومذلكوكان."الأرض

أو-منفوسةنفسمن"ما:بشهرموتهقبلقالأنهخيوجابرعنمسلمحديثوفى"*ء

لما.حيةوهىسنةمائةعليهايأتىمنفوسةنفسمن-منكمما

مصداقوذلك.اتباعى"إلاوسعهماحتاموسىكان"لو:صحيححديثوفى-ب

ضشولأئؤقآجئؤةخ!جؤيمتتءا!ومنتقان!آ!تقآلنةأقذؤإذ!الو:تعالىقوله

لآقاآق!زنأإضيرهـقائؤأص!ي9دئؤأقدؤءآقورؤقاتوؤقنفزنةبهب!ؤلتؤمئنلقاضصقذن

.(81:عمران3ال(آفئهدينمن!وؤآنأفآشقذوأ

تعالي:اللهشريعةوكملتالرسالةتمتوبهالثقلينإلىمبعوث!يوالنبىإنثمب

شا(ليآفيسنقوؤ!تؤزصيثنيقتيظي!ؤآكفث؟تخضؤ!تأ!تفث!آيخؤو

والدلائل،!جديد؟منسيقدموماذا!؟الأمةبقيةمعالخضرسيفعلفماذا،(3:)المائدة

فليبحثوالهمومخاطبفبحياتهالقائلونأما،السلامعليهالخضربموتتقطعلكنهاكثيرة

تعالى.اللهشريعةبهيخالفونمالهميزينلعينشيطانأم؟ووهمأخيال؟يخاطبهممن

إلىبهيوحلمبشىءإليهاللهأوحىعندماعلمهفىوخالفهموسىعغالخضرإن

أنت،تعلمهلاعلمنيهالثهمنعلمعلىإنىموسى"يا:لهفقال،السلامعليهموسى

.(2/964)السالكينملمارج(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


912بئاى8يفا!قلتفال!لبلاي!د8عان!و!ا8ا؟سرائيليمان

.البخارىرواه."أعلمهلااللهعلمكهاللهعلممنعلمعلىوأنت

بدعوىشريعتهيخالفأنلأحديجوزفلا،الثقلينإلىفمبعوثكومحمدأما

.(؟)إلهامأوكشف

وانحضرموسىقصةفىالينانقلتالتىوالموضوعاتالإسرائيلياتومن()ب

اسمأنالرواةويزعم،وزعموا:كثيروابن،البخارىقالحتىإسنادبغيرروىما*

اسمه:كانالمقتولالغلاموأن.بدد(بن)هددغصتاسفينةكليأخذكانالذىالملك

إحيسور(.

سندلاالتىالأمورهذهفىجريجبابنأدراكوما،جريجابن:الروايةوسند:قلت

فيها.

سطرينكتابةمنيتكونكاناليتيمينالغلامينكنزأنكثيروابنالطبرىوذكر!ة.

أيقنلمنعجبت:الرحيمالرحمناللهبسم:الكتابةوتقول!!الثالثيتملمونصف

الله.رسولمحمذاوأناللهإلاإلهلاأنأشهد،آمنثمبالموت

نسئاتجا.وكان،آباءسبعةبهحفظاالذىالأبوبينبينهماكانالغلامينأنوذكروتة.

جارية.أوبغلامالوقتذلكفىحاملأأمهكاش!المقتولالغلاموأن

)مجمععنفقال،بعضهمفسرهماومضموئاشكلأالمرفوضةالتفاسيرومن"ت

قالوقد،العلمفىبحرينكانافقدو)الخضر()موسى(:بهامقصود(البحرين

مبادئعنلبعدههناالمنيرابنووافقه(التفاسير()2(بدعمن)هذهتفسيرهفىالزمخشرى

القضية.هذهفىالمعتزلة

قليلأ.إلاالإسرائيلياتمنالتفسيرصحفتسلمتكادلاأنهنرىوهكذاتة

.(2/273)السلفيةالعقيدةفىالطحاويةشرح(1)

.(2/539)الكثاف(2)
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اسرائيلبنىواساطيرفىخرافات

أخىبختنصروخرافات.والسكينةالتابوت+المفقودةالامة

4المفقودةالأمة(1)

.(951:)الأعرافلآيغدئونؤبهبيآئخقيفذونأمةقؤيرفوستئ!ؤمن:تعالىاللهقال

)وفى:فقال،مفصلآالقرطبىذكرهماوهو،عجيتاخبرآالمفسرونذكروهنا:د

بالحقاللهيعبدون،الرملنهروراءومن،الصينوراءمنقوح!هؤلاءإن:التفسير

أحد،منهمإلينايصللا،قبلتناليستقبلوا،السبتوتركوابمحمدآمنوا،والعدل

نأيقدرواولمبالحقيهدونأمةمنهمكانتموسىبعدالاختلافوقعلماأنه()فروى

منعزلةفىأرضهمنناحيةإلىاللهأخرجهمحتىإسرائيلبنىظهرانىبينيكونوا

الصين،وراءخرجواحتىونصفسنةفيهفمشوا،الأرضفىسربلهمفصار،الخلق

جبريلذهب-بسببهإليهميوصللابحروبينهمالناسوبين،الآنإلىالحقعلىفهم

لكم"هل:لهموقال،القرآنمنسوزاوعلمهم،بهفآمنواالمعراجليلةإليهمص!!بالنبى

البريةإلىنخرج:قالوا."؟معاشكمأين"فمن:قال.لا1:قالوا"؟وميزانمكيال

"فأين:قال.حاجفيأخذإليهأحدناإحتاجفإذا،هناكوضعناهحصدنافإذا،فنزرع

وقتفىإليهاصارزوجتهإلىأحدنااحتاجفإن،مناناحيةفى:قالوا"؟نساؤكم

نإ،لظىأخذتهأحدناذلكفعللو:قالوا"؟حديثهفىأحدكم"فيكذب:قال.الحانجة

علىبعضنايعلولئلا:قالوا.؟دامستويةبيوتكمبال"فما:قال.فتحرقهتنزلالنار

بعفي.

.الموتذكرعننغفللئلا:قالوا"؟أبوابكمعلىقبوركمبال"فما:قال

،؟يغدئونؤيهببآئخيتيتمذونأمةقققتاثالوؤمتن:عليهأنزلالدنياإلى"!يوالنبىرجعلمائم

قومهفىموسىأعطيتالذىأنيعلمه،السلامعليهمحمدأمةيعنى،(181:)الأعراف

.(1)أمتكفىأعطيتك

،المعراجليلةفىمعهم!ميهالنبىلقاءبدونأى-مختصراالأثرهذاالطبرىذكبروقدة؟ت

.تفسيرهفى(288-7/287)القرطى(1)
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يربغدمن!ؤففصا:قولهفذلك:آخرهفىوزاد.عبإسابنعنجريجابننطريقمنورواه

ووعد،(401:)1!سراءتعفا!كؤجئتاآلأخزةؤغدقآةقإداآلأزعقأآئكئةللصبء!ا-أص.
ص:صصص.صهـ"صءسييئ

.(52621)برقمذكره،مريمابنعيسىةالآخرة

قومهم:فقال،والضحاك،الكلبىطريقمنأوهىسنذاوجدفقدالبغوىأما"8

لأحدليس،أردافنهر:يسمى،الرملمجرىنهرعلى،الشرقبأقصىالصينخلف

،..:قالثم،المعراجليلةفىبهمو!ءالنبىلقاءوزعم...صاحبهدونمالمنهم

منىعليهفليقرأ،أحمدمنكمأدركمنأنأوصاناموسىإناللهرسوليا:فقالوا

نزلتالقرآنمنسورعشرأقرأهمثم،وعليهمموسىعلىو!صالنبىفرد،السلام

ىأ-يسبتونوكانوا،مكانهميقيمواأنوأمرهم،والزكاةبالصلاةوأمرهم،بمكة

السبت.ويتركوا،يجمعواأنفامرهم-السبتيعظمون

.عجيئما()1()خبرا:فقالالخبرلهذاوصقاكثيرابنوضعوقد:قلت

وأظنك،شيئاأراهالاوأنا،الخازنابنالحكايةهذه)وضعف:قالفقدالألوسىأما

.السماء()2(فىشلغاأو،الأرضفىنففاابتغيتولو،عليهيعولسنذالهاتجدلا

به،يتمسكلمأنهإلاللغايةمنهقرلتاكانالقرطبىفإن،للآيةالصحيحالتفسيرأما

أهلمنع!طهشصمحمدبنبيناآمنواالذينهم:فقالالحديثمعرضفىبذكرهواكتفى

.(3)الكتاب

بهويعدلونالحقيتبعونطائفةمنهمأنإسرائيلبنىعنتعالىأخبر:كثيرابنوقال

!وؤ!تيمئخذونآلتنءاتآةآدتهءايمتسفونقآبمةأقةبئ!ئآأفلي!)من:تعالىقالكما

إتخؤؤقآأتنلؤقآيآدتهيؤمنلقنبن!ئآآفليمن!وؤإن:تعالىوقال،(931:عمران3ال

.(199:عمران3ال!وقيهيلأهمحاآلنهلهاتيتتيئتزونلالتهإتيهؤخمثييينأتنل

قالؤأغقيهؤيكؤإذانرنو!مؤيبهءمئوقئليهءمنآئ!تنتءاتيتفؤينانيآ!الو:تعالىوقال

ص!بروأبقايؤتؤتأخزخوقزتةيئ!طأؤلبلت!سلمسقئلي!منإناكنازضآمنآلخقإنةيها!اء

.(54-52:)القصص!وززقتفؤشمئهونؤمجخاآل!يئةبآئخ!تةؤتذزءون

يؤمنونقبلمنوكانوا!رو،محمدبالنبىالكتابأهلمنأسلمواالذينإذنإنهم

.(435كئير)3/تفسيرابن(1)

.(93"9/92)المعانىروخ(2)

.(7/288)القرطى(3)
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يؤتون"ثلاثة:الأشعرىموسىأبىحديثفئ،كعامجمولالنبىقالوقدورسالتهببعثف

تىيؤفذلكبهفآمنالآخرالكتابجاءثم،الأولبالكتابآمنورجل..مرتينأجرهم

(؟)"
لامرلينجره

والسكينة8التابوت(2)

ؤقالآلهو:البقرةسورةفىوتعالىتباركاللهذكر(وجالوتوطالوت)داودقصةوفى

ؤءالأموقىءالتزكمقاؤتقيةص!شمنشيهيتةيخحهيأيح!"آلتائبرتأنابه!فمءاتةإنلفؤنيبفؤ

.(482:)البقرةلمتينفؤإنكحمصؤ!ئلآتةيلث1دفيإنالختبهكةتخملىهمزون

وأصحابالتفسيرأهلذكرهماعلىوصفتهالتابوتقصة)وكانت:الثعلبىفقالفي

،أولادهمنالأنبياءصورةفيه-السلامعليه-آدمعلىتابوئاأنزلتعالىالثهأن،الأخبار

ياقوتةمن!مرومحمدبيتالبيوتوآخر،السلامعليهمكلهمالأنبياءبعددبيوتفيه

يتبعهمنأولهذا:جبينهعلىمكتوب:المطيعالكهليمينهعنيصلىقاموإذا،حمراء

منقرن:جبينهعلىمكتوبالفاروقيسارهوعن،عنهاللهرضىبكرأبو:أمتهمن

علىمكتوب،بحجرتهالنورينذوورائهومن،لائملومةاللهفىتأخذهلا،حديد

مكتوب،عاتقهعلىسيفهشاهرطالبأبىبنعلىيديهبينومن،البررةمنبار:جبينه

.(2)(اللهعندمنبالنصرالمؤيد،عمهوابن،أخوههذا:جبينهعلى

عودمنالكلبىزعمفىكما-()التابوتأنالمفسرونيروىإلسابقالسفهإلىوإضافة

.الأمشاطمنهيتخذالذىشمسار

ذراعين.فىأذرعثلاثةمننحؤاالتابوتقدركان:منبهبنوهبوقال!"

يصيبهمفكانقوآمخرأةفى-التابوتأى-فجعلوهخذوهأقدالعمالقةأنوزعمواتةب

الباسور.

،التوراةصندوقأنه-الألوسىفسرهكما-هناالأقوالأقربإن؟هوالتابوتماولكن

الذىالتابوتكان:فقال،الظلالعماحبقالوبهالصحةإلىالأقوالأقربوهو

نضانملكلاولإننا،(3)هارونوآلموسىآلمن،أنبيائهممخلفاتفيهيحفظون

.(42)بابالنكاحفى(6111)الترمذى:صحيح(1)

.تفيرهفى(1/512)الثعلبى(2)

.(1/268)الظلال(3)
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التفسير.هذاقبولإلانجدلافإننا،السئنةمنصحيخاأو،القرآنمنصريخا

بيانفإليك(!يل!رفخ!منشيهيخة!يهاتائوتآتأخح!أن1!:الآيةفىالمذكورةالسكمتةأما

المفسرين:خرافاتعن

كوجهوجهلهاهفافةريحالسكينة:طالبأبىبنعلىعنالطبرىفروىتة:

.الإنسان

الأثر.نفسروىأيضاعلىعنالرزاقعبدطريقومنتإة

فىتتلوىالممرشديدة-خحوجريحالسكينة:قال،علىعنهئاليطريقومن:ة

هبوبها.

بصراخالتابوتفىصرختإذاكانتميتةهرةرأسالسكينة:منبهبنوهبوقالتة.

الفتح.وجاءهمبالنصرأيقنواهو

.الهرةمثلودنبجناحانلها:مجاهدوقال)ت

قلوبفيهيغسلكان(الجنةمنذهبمنطست:عباسابنعنالسدىوقالةة:

!الأنبياء)1(

وفكرسديد،،جليلرأى.

وهذه:(2)فقال،الفاسدةالمروياتهذهكثرة-اللهرحمه-الشوكانىلاحظوقد

فجاءوا-اللهأقمأهم-اليهودجهةمنعلامالأأولئكإلىوصلتلعلهاالمتناقضةالتفاسير

إلىوانظر،عليهموالتشكيك،عنهماللهرضىبالمسلمينابتلاعبلقصدالاموربهذه

عنمنقولكلوهكذا...يعقللاشيئاوتارة،حمازاوتارة،حيوائاتارةلهاجعلهم

هذهمثليكونأنيصحولا،الغالبفىيعقللاماعلىويشتمل،يتناقضإسرائيلبنى

التشيرمنقدزاأجلقهثم،قائلهرآهرأتاولا،!ورالنبىعنمروئاالمتناقضةالتفاسير

فىالرجوع:الواجبأنعرفتهذالكتقررإذا،فيهللاجتهادمجاللاوبما،بالرأى

الأمورهذهمثلركوبإلىحاجةولامعروفوهو،لغةالسكينةمعنىإلىذلكمثل

.()المتناقضة

الرموزهذهولفك،الطلاسمهذهيحلللكلمةاللغوىالتفسيرأنالرجلرأىلقد

التفسيروهو،(586)الطبرىذكره،الوقار:أى،السكينة:قتادةقالفقد،الغيبية

.(539-1/439)كثيروابن،(626-02/236)ال!ابق(1)

.(1/397)القديرتح(2،
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فىفالتوراة،إليهنميلماوهو(أيضاعصرنافىالتفسيرأئمةعليهجرىالذىالصحيح

وهو،وتسكنفتهدأ،بهوتطمئنالنفوسإليهتسكنالذىالكتابهىالوقتذلك

الصحيح.

يعنى-الألواحرضاضهى:المفسرونفقال،هارونوآلموسىآلمنالبقيةاما

وثيابموسىعصا:وقيل-السلامعليهموسىألقاهاحينانكسرتلأنها،بقيتها

.التوراةمنولوحانهارون

نأوالصحيح:فقالللميدانفارشافكانالنقطةهذهفىكثيراعطيةابنأجادوقد

إلىتسكنالنفوسفكانت،وآثارهمالأنبياءبقايامنفاضلةأشياءفيهكانتالتابوت

!!أعلمهوماأحكمهمادرهودته.(1)وتقوىبهوتأنسذلك

4الارضفىإسوائيلبنىبختنصروافساد(3)

ؤتخغئنقزتهيماآيلأزضيىفيتخئ!يمذنآئ!تنبفييلإشزءيهتماإلمت!ؤقضتي!آ:تعالىالثهوقال

آلذيالي!كقخاسئوأيدتأةمررشتدليأؤنخآعاداظي!بغختاأونفقاؤغذقآكأقإدا:صضكفؤابمهآ

ؤتجغلت!صؤشينبآقؤ؟!ؤآفذدتبهصظيهؤآئتخزةتؤزددتائؤضفغولا!ؤغدأؤكأت

!شوأآلأيخزتجؤثجآكأقإداقلقاأستأؤؤإنفينفسي!أخ!تطئؤإثأخستنئؤقىنييزاأئحتز

ؤس!خنيآنؤص!شزغممىفيتتبمزاغقؤأقاؤفخبروأقز؟أؤلآدقفوهسآئغسئجذكخالذففوأؤؤخوق!ص

.(8-4:)الإسراءخصييزا(يف!عيرقيتجقخؤؤتجغقتاشكدؤغذتآؤإن

الوضععلاماتعليهايبدوالتىالقصةهذهفىهناالأقوالالمفسرونبسطوقد

:والاختلاق

4الاولالافساد.

:قال،حميدابنحدثنا:قال،(22"58)برقمتفسيرهفىالطبرىروىفقد"ت

عنخبرهفىموسىعلىاللهأنزلمماكان:قال،إسحاقابنحدثنى:قال،سلمةحدثنا

فيءقيإسشكأيئآإر،ؤقفتيقآ:فقال،بعدهفاعلونهمماحديثهمفىإسرائيلبنى

تجقنؤيف!ميريئرثوؤتجغفتا:قودإلىشطؤاكبيزا!*ؤقغئنقزت!تآلأزفيؤطتخقسيذنتت!ئآ

فىاللهوكان،والذنوبالأحداثوفيهم،إسرائيلبنوفكانت(4،8أالإسراء:ح!صييزامهـ*

الوجيز.المحررفى(2/136)عطيةابن(1)
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كانماذنوبهمفىأنزلممافكان،إليهممحستا،عليهممتعطفا،عنهممتجاوزاذلك

تلكمنبهمأنزلماأولفكانذنوبهمفىأنزلمماموسىلسانعلىالخبرفىإليهمقدم

بعث،عليهمالملكملكإذاالثهوكان،(صديقة):يدعىكانمنهمملكاأن،اليىقائع

عليهمينزللا،أمرهمفىإليهويحدث،اللهوبينبينهويكون،ويرشدهيسددهنبيا

المعصية،عنوينهونهم،فيهاالتىوالأحكامالتوراةباتباعيؤمرونإنما،الكتب

بنشعياءمعهاللهبعث،الملكذلكملكفلما،الطاعةمنتركواماإلىويدعونهم

ومحمد،بعيسىبشرالذىوشعياء،وعيسىويحيىزكريامبعثقبلوذلك،أمصيا

فيهمعظمتملكهانقضىفلما،زمائاالمقدسوبيتإسرائيلبنىالملكذلكفملك

راية(ألفستمائةومعه،بابلملكسنحاريبعلهيماللهبعث،معهوشعياء،الأحداث

النبىفجاء،قرحةساقهفىمريضوالملك،المقدسبيتنحونزلحتىسائرأفأقبل

وجنودههوبكنزلقدبابلملكسنحاريبإنإسرائيلبنىملكيا:لهقال،شعياء

نبىيا:فقال،الملكعلىذلكفكبر،منهموفرقواالناسهابهموقد،رايةألفستمائة

وبسنحاريببناالثهيفعلكيفبهفتخبرنا،حدثفيمااللهمنوحىأتاكهلالله

همفبينماشأنكفىإلىأحدثوحىيأتنىلمةالسلامعليهالنبىلهفقال،وجنوده

يوصىأنفمره،إسرائيلبنىملكائتأن:النبىشعياءإلىاللهأوحى،ذلكعلى

إسرائيلبنىملكشعياءالنبىفأتى،بيتهأهلمنشاءمنملكهعلىوششخلف،وصيته

منوتستخلف،وصيتكتوصىأنآمركأنإلىأوحىقدربكإن:لهفقال،()صديقة

علىأقبل،لصديقةشعياءذلكقالفلما،ميتفإنك،بيتكأهلمنملككعلىشئت

مخلص،بقلباللهإلىويتضرعيبكىوهوفقال،وبكىودعاوسبحفصلى،القبلة

المتقدسين،قدوسالآلهةوإله،الأريابرباللهم:صادقوظنوصدقوصبروتوكل

وفعلىبعملىاذكرنىنومولاسنةتأخذهلاالذىالرءوفالمترحم،رحيميارحمنيا

سرى،نفسىمنبهأعلمفأنت،منككانكلهوذلكإسرائيلبنىعلىقضائىوحسن

نأشعياءإلىاللهفأوحىصالخاعبذاوكان،لهاستجابالرحمنوأن،لكوعلانيتى

أجلهأخرقد،بكاءهرأىوقد،ورحمهمنهوقبللهاستجابربهأنالملكصديقةيخبر

إلىالنبىشعياءفأتى،وجنودهبابلملكسنحاريبعدوهمنوأنجاه،سنةعشرةخمس

والحزنالشرعنهوانقطع،الوجععنهذهبذلكلهقالفلما،بذلكفأخبرهالملكذلك

أنت،وعظصتوكرمتوسبحتسجدتلك،آبائىوإلهإلهىيا:وقال،ساجذاوخر
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عالم،تشاءمنوتذل،تشاءمنوتعز،تشاءممنوتنزعه(تشاءمنالملكتعطىالذى

دعوةوتستجيبترحموأنتوالباطنوالظاهر،والآخرالأولأنت،والشهادةالغيب

إلىاللهأوحى(رآسهرفعفلما!تضرعىورحمتدعوتىأجبتالذىأنت،المضطرين

علىفيجعلهالمينبماءفيأتيه،-بالتينةعبيدهمنعبذافيأمرصديقةللصلكقلأنشعياء

ريكسل:النبىلشعياءالملكوقال،فشفىذلكففعل،برأوقدويصبح(فيشفىقرحف

قدإنى:لهقل:النبىلشعياءالثهفقال:قال،هذابعدوناصانعهوبماعلضالنايجعلأن

منوخمسةسنحاريبإلاكلهمموتىسيصبحونوإنهم،منهوأنجيتك،عدوككفيتك

بنىملكيا،المدينةبابعلىفصرخ،ينبئهمصارخجاءهمأصبحوافلما،كتابه

خرجفلما،هلكواقدمعهومنسنحاريبفإن،فاخرجعدوككفاكقداللهإن،إسرائيل

الطلبفأدركه،طلبهفىالملكفبعث،الموتىفىيوجدفلم،سنحاريبالتمسالملك

ملكمهب-اوتأثمالجوامعفىفجعلوهم،بختنصرأحدهم،كتابهمنوخمسةمغارةفى

إسرائيل.بنى

اكادإسحاقماابنعننقلناهاالتىالرواياتسابقمنولكن،طويلةبقيةوللرواية

نسخةألنالأقلعلىأو،مستبعدغيروهذا،للتوراقعربيةترجمةعلىاطلعقدأنهأجزم

،الربجزيرةداخلوماتواعاشواالذينالعرباليهودعندمكتوبةكانتللتوراةعربية

المفسرودنرجحهمانرجحأو،بعفهؤلإءعليهاواطلعالعربيةالمناطقمنحولهامنأو

أنفسهم.منهمأوالكتابأهلمسلمةمنالأساطيرهذهسمعبأنه

وهذه!!(رايةألف)ستمائة:قولهمالروايةهذهكذبعندىتؤكدالتىوالقرينة

وأ،التوراةعنترجمتهافيهااللفظيةالركاكةمنيظهركما،بالمرةمعقولةغيرمبالغة

.اليهودأحدمنسماعها

الثانى؟الافساد.

لأرمياوتعالىتباركاللهقال:قالمنبهبنوهبأن(2ذ.88)برقمالطبرىذكرثم

نأقبلومن،اخترتكأخلقكأدنقبلمنأرميايا:إسرائيلبنىإلىنبئابعثهحين

عظيمولأمير،اخترتكالأشدتبلغأنقبلومن،قدستكأمكبطنفىأصورك

بالخبرويأتيهويرشدهيسددهإسرائيلبنىمنالملكذلكإلىارميااللهفبعث،اجتبأتك

المعاصى،وركبواإسرائيلبنىفىالأحداثعظمتثم:قال،اللهوبينبينهفيمااللهمن

سنحاريبعدوهممننجاهموما،بهمصنعتعالىاللهكانماونسواالمحارمواستحلوا
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ماعليهمواقصص،إسرائيلبنىقومكائتأن:أرمياإلىتعالىالفهفأوحىوجنوده

نبوخذنصرقصةذكرثم....أحداثهموعرفهم،عليهمنعمتىوذكرهم،بهآمرك

بنيوسفسبطمنألفاعشروأحد،داودبيتمنآلاف)سبعةأصابوأنه)بختنصر(

آلافوأريعة(زبالونسبطمنألقاعشروأربعة،أشرسبطمنآلافوثمانية،يعقوب

السبعينبالصبيانوذهببابلأقدمهاحتىالمقدسبيتبآنيةوذهب..يهوذاسبطمن

.(..بابلأقدمهحتىالألف

(8/35)منوتحديذا(1ه*02)الكبيرالقطعمنصفحاتثلاثفىتقعالروايةإن

إسرائيلببنىبختنصرفعلمنأموزافيهاوذكرطويلآفيهااسترسلفقد(8/37)إلى

.الولدانلهاتشيب

خى"النبىإلىالاكذوبةرفى.

إلىيرفعه،(57022)برقمعنهاللهرضىاليمانبنحذيفةعنالطبرىذكرهماوهو

اللهبعث،الأنبياءوقتلواوعتوااعتدوالماإسرائيلبنى"إن:قالأنه:وفيهمجم!النبى

بيتدخلحتىإليهمفسارسنةسبعمائةملكهاللهوكان)بختنصر(فارسملك"عليهم

حلىمنحلةألفومائة،ألفاسبعينزكريادمعلىوقتل،وفتحهافحاصرهمالمقدس

المقدسبيتكانلقداللهرسوليا:قلت:حذيفةقال.(بابلأوردهحتىالمقدسبيت

وزبرجد،وياقوتودفيذهمبمنداودبنسليمانبناه،)أجل:قال؟اللهعندعظيغا

وسخر،ذلكاللهأعطاه،ذهتاوعمده،فضةمنوبلاطة،ذهبمنبلاطةبلاطهوكان

بهانزلحتىالأشياءبهذهبختنصرفسار،عينطرفةفىالأشياءبهذهيأتونهالشياطينله

الأنبياءفيهم،المجوسوأبناءالمجوستعذبهمسنةمائةيديهفىإسرائيلبنوفأقام،بابل

له:يقالفارسملوكمنمللثإلىفأوحى،رحمهماللهإنثم،الأنبياءوأبناء

كورسفسار،تستنقذهمحتىإسرائيلبنىبقاياإلىسمرأن:مؤمتاوكان(1)()كورس

ثم!سنةمائةدتهمطيعينإسرائيلبنوفأقامإليهرذهحتىالمقدسبيتوحلىإسرائيلببنى

معغزامنبأبناءفغزا()أبطيائحوسعليهماللهفسفط،المعاصىفىعادواإنهم

،المقدسبيتوأحرقأهلهافسبىالمقدسبيتأتاهمحتىإسرائيلبنىفغزا،بختنصر

فعادوا-بالأسرأى-بالستباءعليكمعدناالمعاصىفىعدتمإنإسرائيلبنىيا:لهموقال

إسبايوس(بن)قاقس:لهيقالروميةملكالثالثالسئباءعليهماللهفسير،المعاصىفى

.اليهود(مخلص)قورشبالتاريجةالمصادرفىالمعروفوهو(1)
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بيتإلىالمهدىويرده،المقدسبيتحيىوسبىفسباهم،والبحرالبرفىفغزاهم

بيتإلىتنقلحتىيافاعلىبهايرسىسفينةوسبعمائةسفينةألفوهو،المقدس

الروايةهذهكثيرابنالحافظذكروقداهـ.(والآخرينالأوليناللهيجمعوبها،المقدس

معرفةأدنىعندهمنذلكفىيستريبلا،محالةلاموضوعحديث)وهو:قالثم

وإمامته،قدرهجلالةمععليهراج-كيفجريرابنمن-العجبكلوالعجب،بالحديث

وكتب،مكذوبموضوعبأنه-اللهرحمه-الأىالحجاجأبوالحافظشيخناصرحوقد

.(1)(الكتابحاشيةعلىذلك

المكذوبة4الرواياتهذهعلىالملاحظاتبعضولنا

ادعواحيثالتارلخيةثوابتهممنثابتللحرقوممتلكاتهماليهودتعرضأنيبدو(1)

هذهفىزعمواوكذلك،()الهولوكستالنازىمحرقةفىللحرقتعرعخواأنهمحديئا

أنهانرىونحن،يمتلكونماوأحرقأحرقهمملكجاءهمكلماأنهمالعجيبةالرواية

بها.تتواصىالأجيالوتواثبتهااستطالتإسرائيليةكذبة

خرافيةأعدادهىإنماروايتهفىوهبذكرهاوالتىالهائلةالأعدادهذهثم(2)

يعطيناماوهو،عقلذىكلعندتبديلهايمكنولا،أبذاتستحيللاوالطبيعة،خيالية

لبيتأقوللا،الضيقةالمساحةتلكتسمحفهل،الحاضرعلىالماضىقياسوهىمزية

عشرةفىآلافسبعةوأقلهالهائلالعددذلكبتحملكلهالفلسطينبلفقطالمقدس

بحصرقمنالوإننا،يهودوخزعبلاتهرطقاتمنهذاغيرإلىألقاعشرأريعةفىآلاف

.بالمرةالخبرمعقوليةعدملنالتبينالعددهذاوجودمعالمساحة

عنحرفيامنقولةفهىالمقدسبيمتبناءفىوالمبالغة،والفضةالذهبأوانىأما(3)

:التوراةكاتبقالحيث،(61-42/01)الثانىالملوكسفر

مختالمديخةفدخلتأورشليمإلىبابلملكنبوخذنصرعبيدصعدالزمانذلكفى

فخرج!يحاصرونهاعبيدهوكانالمدينةعلىبابلملكنبوخذنصروجاء،الحصار

السنةفىبابلملكواخذهوخصيانهورؤساؤهوعبيدهوأمههوبابلملكيهوياكين

بملوكسرالملكبيتوخزائنالرببيتخزائنجميعهناكمنوأخرج،ملكهمنالثامنة

كلوسبىالربتكلمكماا-لربهيكلفىإسرائيلملكسليمانعملهاالتىالذهبآنية

الصناعوجميعمسبىآلافعشرةالبأسجبابرةوجعيعالرؤساءوكلأورشليم

.(5/37)كثهيرابنتفير(1)
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.الأرضشعبمساكينإلاأحديبقلم،والأقيان

منسباهمالأرضوأقوياءوخصيانهالملكونساءالملكوأمبابلإلىيهوياكينوسبى

وجميعألفوالأقيانوالصناعآلافسبعةالبأسأصحابوجميع،بابلإلىأورشيلم

.(بابلإلىبابلملكسباهمالحربأهلالأبطال

:ليقول(25/13،17)فىالسفرهذاكاتبعادثم

بابل،إلىنحاسهاوحملواالكلدانيونكسرهاالرببيتفىالتىالنحاس)وأعمدة

بهايخدمونكانواالتىالنحاسآنيةوجميعوالصحونوالمقاصوالرفوشوالقدور

فالفضة،فضةمنكانوما،فالذهبذهبمنكانوما،والمناضجوالمجامر،أخذوها

لبيتسليمانعملهاالتىوالقواعدالواحدوالبحروالعمودان،الشرطرئيسأخذها

الواحدالعمودارتفاعذراغاعشرةثمانى،الأدواتهذهكللنحاسوزنيكنلمالرب

التاجعلىالتىوالرماناتوالشبكةأذرعثلاثالتاجوارتفاعنحاسمنتاجوعليه

.(الشبكةعلىهذهمثلاكانىللعمودوكاننحاسمنجميغامستديرة

التىالرواياتتلكنرفضلكننا،يسبواأنأوإسرائيلبنويعذبأنفىنمانعلاإننا

غراللهأطلعهماإلاعنهايرفكانولاالتوراةعلىاطلعماالذىالأمىبالنبىألصقوها

وإياها.إياكأساطيرفهذه،تي!ق!طالقرآنفىمنهاعليهؤجل

عنق4بنعوجخرافةبقيةاأخرىخرافة(4)

.السلامعليهنوحقصةعنحديثناأثناءعنهتحدثناوقد!

رييبه-أى-الأحباركعبزوجةابنوهو،بالبكالىنوفعن(10171)الطبرىوذكر

عشرةوعصاه،أذرععشرةموسىطولوكان،ذراعثمانمائةعوجسريركان:قال

فكانميتافسقطكعبهفاصابعوخافضرب(أذرععشرةالسماءفىووثب،أذرع

عليه.يمرونللناسجسرأ

فىووئبتهأذرععشرةموسىعصاكانت(21701)برقمعباسابنعنروىثم:ةء

النيللأهلجسرافكانفقتلهعوجكعبفأصابأذرععشروطوله،أذرععشرةالسماء

!!سنة

منبقىوحدهباشانملكعوج)إن:(3/11)التثنيةسفركاتبذكروقد)كلت((

أذرعتسعطوله،عمونبنىربةفىهوأليسحديدمنسريرهذاهوالرفائيينبقية
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.(رجلبذراعوعرضه

نوحقصةفىذلكذكرناوقدأساشاعوجوجودبعدممدحوضةالرواياتهذهإن

.السلامعليه

السرير.حجممنأصغرعوجأنذلكفمعنى،4*9عوجسريركانإذاأنهئم

)عوج(كعبليضربالسماءفىيقفزولماذا،للغايةفيهمبالغهذاموسىوطول

بلتحللدونكاملةسنةجثةتمكثأنالمعقولمنوهل؟للأرضملاصقوالكعب

أهلتهويلاتإنها،أيامثلاثةمنأقلفىتتحللالجثةأنمع؟الناسعليهاوشمير

وغفلتهم.المسلمينبعضوفضول،وخرافاتهمالكتاب

السلامعليهداودقصةفىوالموضوعاتاطهسرائيليات

ققيرغداؤودشكذخفوأإذ*آئمخزاقيدتمتؤزوأإدآئخضونؤأأتحالتؤقل!ي:تعالىالقهقال

ستؤآءقيإؤآفدنآلتتططيآئخفؤلآفآئخوتيتتاتغضيىظتتغفتاتنئخصئقانيتخفلاقائوأمئفؤ

ؤغزفيفأ!مفييقاتقالجذةو1ؤدغحةقيؤنغخةؤي!كونتمعغولةأيخىقذآإن!طآلصيز1

قئتغفئغؤقئنيآئختطآءمنحشح!آؤإنلياجهبإكلغجايقىيشؤاليطققلثتقذتالبآئجالاب

ؤخروزتةفآش!غافزقخنةأضاداؤوذؤلهنخؤفاؤقللألصخيخمتؤغمفوأأو!ضاءينانيآ*تغصيي

.(25-21:)ص"!+مابن!خؤلفقأمجنذتا؟ؤإتلةث!؟دولةقغقزنا!طصؤآناقيزاحجعا

وهى،السلامعليهداودعلىإسرائيلبنىلفريةتروجآثازا:المفسروننقلوهنا

داودويحظى،يهلككىجيشهقادةلأحدمكيدة-السلامعليهداودبتدبيرالقائلة

يتزوجها،حتىمنهالتخلصنفسهلهفسولت،بهاوأعجب،رآهاالتى،الجميلةبزوجته

إنك:لهفقيل،يعتصمأنابتلىإننفسهحذثداودأنتذكركلهاالرواياتكانتلقد

فيهتبتلىالذىاليومهذا:لهفقيل،حذركفخذ،فيهتبتلىالذىاليوموسشعلمستبتلى

وأقعد،حجرهفىالزبوروأدخل،المحراببابوأغلق،المحرابودخل،الزبورفأخذ

.اليومعلىلأحدتأذنلا:لهوقال،حاجتاأوالبابعلى-بوائا-منصفا

وغيرهما.(42985،52985)الطبرى،(7/551،571)المنثورالدر(1)
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،لونكلمنفيه،للطيريكونماكأحسنمذهبطائرجاءإذالزبوريقرأهوفبينما

بأمرأةهوفإذا،ليأخذهبيدهفتناوله!يأخذهأدنفأمكن،منهفدنا،يديهبينيدرجفجعل

أجمعجسدهافغطت،رأسهاحركتظلهرأتفلماالحيضمنتغتسلبركتهاعند

:(1)الغزاةرأسإلىالسلامعليهداودفكتب،اللهسبيلفىغاقئازوجهاوكان،بشعرها

حملةفىفقدمه،يقتلواأنوإما،عليهميفتحأنإما،التابوتحملةفىفاجعلهانظر

منها.سليمانوإنجاببامرأتهداودزواجقصةذكرفىالروايةتمضىثم!فقتلالتابوت

بتعزيرهملأمرناأحياءكانواولوالمفسرودنبهاقالالتىوالفاحشةالخبرالأسودوأما:؟ث

يزيدعنلهيعةابنعن(الأصول)نوادرفىالحكيمالترمذىرواهالذىالخبرذلكهوبها

بنأنسسج!أنهعنهاللهرضىأنسعن،حالهوسيأتى-مغفلقاصوهو-الرقاشى

المرأةإلىنظرحينمحط!طه!صاللهنبىداود)إدن:يقولخيلااللهرسولسمعت:يقولمالك

فقربحضرالعدوإذا:فقال4البعثصاحبفأوصىإسرائيلبنىعلىقطعفأهئم)2(

يدىبينقدممن-بهيستنصرالزمانذلكفىالتابوتوكان،التابوتيدىبينفلائا)3(

داودعلىالملكانونزلالمرأةزوجفقتلالجيشعنهينهزنمأويفتلحتىيرجعلمالتابوت

منالررعنبتحتىساجذاليلةأربعينفمكث،فسجدداودففطن،قصتهعليهيقصان

أبعدزلةداودزذرلث:سجودهفىيقولوهوجبينهالأرضوأكلت،رأسهعلىدموعه

فىحديئاذنبهجعلت،ذنبهوتغفرداودضعفترحملمإن،والمغربالمشرقبينما

نإداوديا:فقال،ليلةالأربعينبعدمنالسلامعليهجبرائيلفجاء،بعدهمنالخلبىف

يغفرأدنعلىقادرالربأنعلمتداورفقال،بههممتالذىالهمذلكلكغفرقدالله

يومجاءإذابفلانفكيفيميللاعدلااللهأنعرشتوقد،بههمصتالذىالهتملى

ذلك،عنريكسألتما:جبرائيلفقالداود؟عندالذىدمىربيا:فقال؟القيامة

ثم،اللهشاءمافمكث،داودوسجدجبرائيلفعرج،نعم:فقال،لإفعلنشئتولئن

:لداودقل:فقال،فيهأرسلتنىالذىعنداودياوجلعزريكسألتقد:فقال،نزل

لكهو:فيقول،داودعندالذىدمكمنلىهب:فيقول،القيامةيوميجمعكمااللهإن

.(إ!عوضااشتهيتوماشئتماالجنةفىلكفإن:فيقول،ربيا

.الغزوةأوالجيشقائد(1)

.(بالمعصية)أهمقصد(2)

.التوراةأهلعندكماالحثى()أورلاوهو(3)
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بنىعنالمنقولة،الموضوعةالمكذوبةالروايةهذهحولعنيفةالفعلردورجاءتوقد

إسرائيل:

.(51/016)القزطبى.يصحولا:القرطبىفقال(1)

الإخباريونسطرهماإلىتلتفتلا:(2/581)الشفافىعياضالقاضىوقال(2)

علىتعالىالنهينصولم(المفسرلنبعضونقله،وغيروابدلواالذينالكتابأهلمن

داودقصةفىغليهنص!والذى،صحيححديثفىوردولا،كتابهفىذلكمنشىء

اهـ..ثابتخبرداودقصةفىوليس،،(قتهنةآضاذاؤوذ!ؤفن

هاهناالمفسرونذكروقد:تفسيرهفى(7/15)قالفقد-اللهرحمه-كثيرابنأما(3)

يجبحديثه!!المعصومعنفيهايثبتولمالإسرائيلياتمنماخوذأكثرهاقصة

يصحلا-مالكبنأنسحديثبهقصد-حديثاهناحاتمأبىابنروىولكن،اتباعه

لكنهالصالحينمنكانوإن،عنهاللهرضىأنسعنالرقاشىيزيدروايةمنلأنهسنده

اهـ..الأئمةعندالحديثضعيف

زاهد،القاص!البصرىعمرأبوهو-القافبتخفيف-الرقاشى)9(يزيدوأما(4)

.متروك:وغيرهالنسائىقال:فيهالذهبىقال،ضعيف

الحديثحفظعنغفلبالليلالبكائينمناللهعبادخيارمنكان:حبانابنوقال

.د!اقالنبىعنأنسعنيجعله()البصرىالحسنكلاميقلبكانحتىبالعبادةشغلأ

!!التعجبجهةعلىإلاعنهالروايةمخلفلا

انحتلط.،الناسى،كتبهالمحترقةالشيخالمصرىلهيعةابنوجودذلكإلىأضف

قصةالكتابأهلعنالأفاكونعنهانقلوالتىالتوراةمنالفصوصهذهالانواليك

وهذا(11/2/26)الثانىصموئيلسفرفىالروايةهذهجاءتوقد4المزعومةالخطيئة

النص:هو

فرأى،الملكبيتسطحعلىوتمشىسريرهعنقامداودأنالمساءوقتفى)وكان

عنوسأل،داودفأرسل،جذأالمنظرجميلةالمرأةوكانتتستحمامرأةالسطحعلى

رسلأ،داودفأرسلالحثىأورياامرأةأليعامبنتبثشبعهذهأليست:واحدفقال،المرأة

بيتها،إلىرجعتئمطمثهامنمطهرةوهى،معهافاضطجعإليهفدخلتوأخذها

إلىأرسل:يقوليوآبإلىداودفأرسلخثلىإنى:وقالتداودوأخبرتالمرأةوحبلت

.(2/361)الهذيبوتقرلب،(11/903)يبانظرالته!(1)
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وسلامةيوآبسلامةعنفسألهإليهأوريافأتىداودإلىأوريايوآبفأرسل،الحثىأوريا

أوريافخرج،رجليكواغسلبيتكإلىانزل:لأورياداودوقال،الحربونجاحالشعب

معالملكبيتبابعلىأورياونامالملكعندمنحصةوراءهوخرجتالملكبيتمن

فقال.بيتهإلىأورياينزللم:قائلينداودفأخبروا،بيتهإلىينزلولمسيدهعبيدجميع

التابوتإن:لداودأوريافقال.بيتكإلىتنزللمفلماذاسفرمنجئتأما:لأورياراود

وجهعلىنازلونسيدىوعبيديوآبوسيدىالخيامفىساكنونويهوذاوإسرائيل

هذاأفعللانفسكوحياةوحياتكامرأتىمعوأضطجعوأشربلآكلآتوأناالصحراء

ذلكأورشليمفىأوريافأقامأطلقكوغذاأيغتااليومهناأقم:لأورياداودفقال،الأمر

فىليضطجعالمساءعندوخرج.وأسكرهوشربأمامهفأكلداودودعاه،وغدهاليوم

.ينزللمبيتهوإلىسيدهعبيدمعمضجعه

يقولالمكتوبفىوكتبلأوريابيدهوأرسلهيوآبإلىمكتوتاداودكتبالصباحوفى

فىوكان.ويموتفيضربورائهمنوارجعواالشديدةالحربوجهفىأوريااجعلوا

-فخرج،فيهالبأسرجالأنعلمالذىالموضعفىأورياجعلأنهالمدينةيوآبمحاصرة

أيضا،الحثىأورياوماتداودعبيدمنالشعببعضفسقطيوآبوحاريواالمدينةرجال

منتفرغعندماقائلآالرسولوأوصى.الحربأموربجميعداودوأخبريوآبفأرسل

دنوتملماذا:لكوقال،الملكغضباشتعلفإن،الحربأمورجميععنالملكمعالكلام

بربوشث؟بنأبيمالكقتلمنالسورعلىمنيرمونأنهمعلمتمأما؟للقتالالمدينةمن

السور؟مندنوتملماذا؟تاباصفىفماتالسورعلىمنرحىبقطعةامرأةترمهألم

أيضا.الحثىأورياعبدكماتقد:فقل

قد:لداودالرسولوقال،يوآبفيهأرسلهمابكلداودوأخبرودخلالرسولفذهب

عبيدكالرماةفرمىالبابمدخلإلىعليهمفكناالحقلإلىإليناوخرجواالقومعليناتجبر

داودفقال،أيضاالحثىأورياعبدكوماتالملكعبيدمنالبعضفماتالسورعلىمن

وذاكهذايأكلالسيفلأنالأمرهذاعينيكفىيسوءلا.ليوآبتقولهكذا:للرسول

.وشددهوأخرجهاالمدينةعلىقتالكشدد

المناحةمضتولما،بعلهاندبترجلهاأورياماتقدأنهأورياامرأةسمعتفلما

داودفعلهالذىالأمروأماابتالهوولدتامرأةلهوصارتبيتهإلىوضمهاداودأرسل

.الربعينىفىفقبح
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!!التوراتيينالعربروايةمنالباقىتكملأنوتستطيع

رواهماوهوالمرأةهىهنا()نعجةأنرووافقد،سوءامنهأقكهوماإلىالأسوأومن

ماولكن،(1271السعدى)تفسيرقبلمنإليهأشرناقدوكنا،كتابهفىالسعدىالشيخ

للأيات؟الصحيحالتفسيرهو

لابشرينالمتخاصمينوأن،.زوجةأنهالاالحقيقةعلىهناالنعجةأننعتقدأنأولأ!

ملائكة.

زادماةمسعودوابن،عباسابنقال:(2/178)الشفافىعياضالقاضىقالكلبم

ونبهه،ذلكعلىاللهفعاتبه،وآكعفنيهاامرأتكعنلىانزل:للرجلقالأنعلىداود

عباسابن)ورأىعليهيعولأنينبغىالذىوهذا،بالدنياشغلهعليهوأنكر،عليه

روىثقاتفرجالهمسعودابن)وأما(تفسيرهفى(5592)الرزاقعبدرواه:صحيح

.(تفسيرهفى!5892)الرزاقعبد

خطبته.علىخطبها:قيلوقد:أيضاوقال

يستشهد.أنبقلبهأحببل:وقيل

يصح.خبرفيهايثبتفلمالحثى(أأورياقصةأثبتلمنهذاولكنقلت(

استغفرالسلامعليهاودقولبأن:والسمرقندىعياضالقاضىقولإلىنميلونحن

بقولفظلمه(24:)صلأنياجهإلىلغختلتيب!ئؤاليطققك،)تقذ:الخصمينلأحدقولهمن

خصمه.

السلامعليهشليمانقصةفىوالموضوعاتالاسرائيليات

صخرإ9والمارد،سليمانخاتم(1)

بآئغيتيظيهغيىصقإدررآؤالمحبإنةؤآلغثذليؤسئقيفتيذاؤود3)ؤؤقئتا:تعالىقال

!دوقايحج!بآئجخابتؤازتخضكئمازبئ؟كيآلحرغنخحتأخخئثإيخآققالآهمظآئجياذآلصخعئث

قالآ!آناقيلوخستداظنكضلييهؤأئقجحآلهئلمنقحخاؤتقذ!ئماؤآلأعاقيبآل!توقي!ئخا!قغلي

.(35-30:)صم!رآتؤغافيأنتإنلثبغدئمجنفيقدتئتنيلأا!ففليؤقبثآغعزليزلمحت
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كتبفىالمسلمونعنهمونقله،والزنادقة،الكتابأهلمنالسفهاءسطرهماوإليك

عنها:اليتىأشذفىوكانوا،صفحاتهمبهافسودواالتفاسير

الخيل:أسلمبنزيدبنالرحمنعبدعن(29875)برقمالطبرىذكر(1)

:وقال.البحرمروجمنقرئجمن،لسليمانالشيطانأخرجهاآلججاذل!ثوآلصنفنث

حتىواحدةرجلأوترفعثلابعلىتقومأن:والصفن.تصفنوالحميروالبغالالخيل

.الأرضعلىالحافرطرفيكون

أجنحة.ذواتفرشاعشرينكانتأنها(29877)مجاهدوزاد

نأالشيطاناستطاعوكيفوصفتها؟،الخيولعددتحديداستطاعواكيفأدرىولا

مننبىعلىالشيطانيلبسأنهكذاالسهلمنوهلالبحر؟منلسليمانيخرجها

تولىالروايةأنويكفينا!؟سلطانعليهلهوليس،والكوابيسالأضغاثهذهالأنبياء

أسلم.بنزيدبنالرحمنعبد:الوضاعينرأسكبرها

لخجخن(فشنارلهه:قال،الشريفالمصحفهامشعلىالجلالينتفسيروفى(2)

وقدراللهقضى،(1)نشيطان:وقيل،قوةولافيهروحلاوإجسذا("أى-وعاقبناهامتحناه

.سليمانفتنةمدةفىالملكفىويتصرف،ملكهكرسىعلىيجلسأن

بهابلغالتىالروايةهذهفتسوقها،سليمانوفتنةسليمانوخاتم،صخرالماردأما(3)

ذكرآلطبرىفقد،السلامعليهسليماناللهنبىمننالتحتىعظيضامبلغاالفحش

عنالسندبنفس(518-7/179)المنثورالدرفىوذكرالسيوطى،ال!مئدىعن(0299)

:قالأنهعنهماالقهرضىعباسابن

نسائهآثروهى-خاتمه()الجرادةفأعطى،الخلاءيدخلأنالسلامعليهسليمان)أراد

خاقىهاتى:لهافقال،سليمانصورةفىالشيطانفجاء،إليهأحبهنوكانت،عنده

عليهسليمانخرجفلما،والشياطين،والإنس،الجنلهدانتلبسهفلما،فأعطته

قالت:،سليمانأنا:قال.سليمالنأعطيتهقد:فقالت.خاقىهاتى:قال،السلام

جعلحتى،كذبهإلاسليمانأنا:لهيقولأحذايأتىلا.فجعل،سليمانلستكذبت

الشيطانوقام،وجلعزاللهأمرمنأنهعرفذلكرأىفلما،بالحجارةيرمونهالصبيان

.الناسبينيحكم

الناسقلوبفىألقى،سلطانهالسلامعليهسليمانعلىيردأنتعالىالقهأرادفلما

صخر.:اسمهالماردهذاإنتالواوقد(1)
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منأيكون:لهنفقالواالسلامعليهسليماننساءإلىفأرسلوا،الشيطانذلكإنكار

.!!!ذلكقبليأتيناكانوما،ختضونحنيأتيناإنه.نعم:قلن.؟شىءسليمان

سحرفيهاكتئافكتبوا،انقطعقدأمرهأنظن،لهفطنقدأنهالشيطانرأىفلما

كانبهذا:قالوا،الناسعلىوقرأوهاأثاروهاثم،سليمانكرسىتحتفدفنوها،ومكر

وبعث،يكفرونهيزالوافلم،سليمانالناسفأكفر،ويغلبهمالناسعلىسليمانيظهر

عليهسليمانوكان،فأخذتهسمكةفتلقته،البحرفىفطرحه،بالخاتمالشيطانذلك

التىالسمكةتلكفيهسمكافاشترىرجلفجاء!!بالأجرالبحرشطعلىيعملالسلام

إلىانطلقثم؟السمكهذالىتحمل:فقال،السلامعليهسليمانفدعا،الخاتمبطنهافى

الخاتم،بطنهافىالتىالسمكةتلكأعطاه،دارهبابإلىالرجلانتهىفلما،منزله

فلما،فلبسهفأخذه،جوفهافىالخاتمفإذابطنهافشق،السلامعليهسليمانفأخذها

لحقحتىالشيطانوهرب،حالهعلىوعاد،والشياطينوالجنالإنسلهدانتلبسه

مريذاشيطائاوكان،طلبهفىالسلامعليهسليمانفأرسل،البحرجزائرمنبجزيرة

منبنيائاعليهفنقبوافجاءوا(نائفايوفاوجدوهحتى،عليهيقدرونولايطلبونه

،الرصاصمعهدارإلاالبيتمنمكانفىيثبلافجعل،فوثب،فاستيقظ،رصاص

ثم،رخامفىلهفنقربهفأمر،السلامعليهسليمانإلىبهوجاءواوأوثقوهفأخذوه

قضنا"ؤتقذ:قولهفذلك.البحرفىفطرحبهأمرثم،بالنحاسسذثم،جوفهفىأدخل

.(إ!عليهتسلطكانالذىالشيطانيعنىتج!ذار؟3،شلكضيحيهؤأئقيتاص!فش

ملكابنةأصابلماسليمانإن:قالفقد،سبقممابأسوأالزمخشرىخرجثمة؟ت

فقالت:،فخوفها،فأبتالإسلامعليهافرض،بهاأعجب،جرادةواسمها،صيدون

فىيوقاأريعينياقوتمنصنفاتعبدفكانت،مشركةوهىفتزوجها.أسلمولااقتلنى

يوفاأربعينملكهبزوالسليمالنفعوقب،أسلصتأنإلىسليعانمنخفية

.(3/328:)الكشاف

القرطبىذكره.ملكهسلببالقتلالخيلظلملماسليمانأنالأحباركعبوذكر!

(51/591).

قارب-سليمانأى-إنه(2/253)تفسيرهفىهو-كصالبصرىالحسنوذكرء؟ت

السعدىالشيخوقعوقد.يكونماأبعدوهذا،غيرهأوحيضمنشىءفىنسائهبعض

الإسرائيلية.الروايةهذهفىاللهرحصه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


732يثاحا؟يفما!قلتفاسيراءبا8عكا!وو؟ئيليان1ا"سر

8الافتراءاتهذهعلىالعلماءردود.

العلماءأبىولقد:الخاتمقصةذكربعدتفسيرهفى(3/329):الزمخشرىقال(1)

هذهمثلمنيتمكنونلاوالشياطين،اليهودأباطيلمنهذا:وقالوا،قبولهالمتقنون

نساءوعلى،الأحكامتغييرفىيقعواحتىعبادهعلىإياهماللهوتسليط،الأفاعيل

!!قبيحبهنيفجرواحتىالأنبياء

منالإخباريوننقلهمايصحولا:إلشفافى(2/189)عياضالقاضىوقال(2)

الشياطينلأنحكمهفىبالجورأمتهفىوتصرفه،ملكهعلىوتسلطه،بهالشيطانتشبه

مثله.منالأنبياءعصموقد،هذامثلعلىيسلطونلا

ذكرثم...الإسرائيلياتمنكلهاوهذه:تفسيرهفى(7/56)كثيرابنوقال(3)

أنهالظاهرولكن،قوىعنهمااللهرضىعباسابنإلىإسناده:وقالعباسابنرواية

تعتقدلاطائفةوفيهالكتابأهلمن-عنهصحإن-عنهمااللهرضىعباسابنتلقاهإنما

السياقهذافىكانولهذا،عليهيكذبونأنهمفالظاهر،السلامعليهسليمانبنبوة

.ذكرالنساء:أشدهامنمنكرات

فاسذا،المتنكانإنخاصة،المتنصحةتعنىلاالسندصحةأنذكرناوقدقلت،

البصير.قبلالأعمىيبصرهأنالسهلمنالنسجمهلهلهناوالسند

الوجوههذهذكرفىأجادفقد(الغيب)مفاتيحفىاللهرحمه-الرازىالفخرأما(4)

وهى:،أوجهأربعةعلىبررهاقال،الرواياتهذهذكرفبعد،عليهاوالردالباطلة

علينامسلطاعارعاشإن:الشياطينفقالت،ابنلهولدأنهسليمانفتنةأن8الأول

،السحابفىيربيهفكان،ذلكالسلامعليهسليمانفعلم،نقتلهأنفسبيلنا،أبيهمثل

لمأنهفىخطيئتهعلىفتنبهكرسيهعلىميئاالولدذلكألقىإذبمهماتهمشتغلهوفبينما

.وأنابربهفاستغفرتعالىاللهعلىفيهيتوكل

امرأةسبعينعلىالليلة"لأطوفن:سليمانقال:قالالسلامعليهأنهروى4الثانى

الليلةتلكفطاف،الثهشاءإن:يقلولم،الثهسبيلفىيجاهدبفارستأتىواحدةكل

!قي:الثهرسولفقال،إنساننصفولدتامرأةإلاامراةمنهنتلدفلم،امرأةمائةعلى

عزاللهسبيلفىبالسيفيضربغلاقامنهنامرأةكللولدتاللهشاءإن:قال"لو

.(؟)"لجو

عنه.اللهرضهرلر-أبىعنالصحيح!نفىوأصلهالمسندفى(2/292)أحمدرواه:عجح(1)
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ونرجحه.إليهنميلماوهذا!!نفتنا!ؤتقذ:قولهفذلك8قلت

صارحتىعليهتعالىاللهألقاهشديدمرضبسببأى(سليمانفتنا)ولقد8الثالثة

الصحة.حالإلىرجعأى،!هوآناقيدلهوتؤ:وقوله.روحبلاجسمكأنهالمرضلشدة

عليه،الجهاتبعضعنبلاءتوقعأوخوفبتسليطابتلاهوجلعزاللهإنرالرابعة

الفهأزالثم،الكرسىذلكعلىالملقىالضعيفكالجسدالخوفذلكقوةبسببوصار

القلب.وطيبالقوةمنعليهكانماإلىوأعاده،الخوفذلكعنه

الأدلةلقيام-للرازىوالكلام،نظرنافىوهوالصواب،المحققونالعلماءقالهماوهذا

منهم.للنيلالأعداءنصبهالذىالهراءذلكمناللهرسلحفظعلى

والشنقيطى،كالألوسىالمحققونالعلماءبهقالالذىالوجههوالثانىوالوجه8قلت

.الأنبياءعصمةمننعتقدعومايتفقماوهو

سبأ8ملكةوبلقيس،سليمانقصةفىإسرائيليات(2)

.(20:)النمل،!الغآببينيمنأفركأنالفذفذأزىلاقيقاآلطئزققالم!ؤتققذ:تعالىقولهوفى

الأئرهذاالمنثورالدرفى،(6/349)والسيوطى،(60269)برقمالطبرىذكرفي

:قال،عنهماالثهرضىعباسابنعن

ثم:قال.الإنسأشرافيجىءثم،كرسىستمائةلهيوضعداودبنسليمان)كان

مسيرةالواحدةالغداةفىفيسير:قال،فتحملهمالريحيدعوثمفتظلهمالطيريدعو

-الأرضمنصحراء-فلاةفىوهوالماءإلىاحتاجإذامسيرهفىهوفبينما:قال،شهر

الشياطينتجىءثم:قال،الماءموضعفأصاب،الأرضفنقرفجاءه،الهدهدفدعا:قال

بننافعلهفقال،الماءيستخرجونثم-الكبشجلد-الإهابيسلخكمافيسلخونه

فينقريجىءالقدهد:قولكأرأيت،وقافياقفة-الخوارجمنالأزارقةرآس-الأزرق

:قال؟عنقهفىيقعحتىيجىءالفخيبصرولاهذا؟يبصركيفالماءفيصيبالأرض

البصر.دونحالجاءإذاالقدرإنولح!:عباسابنفقال

كانالتىبالتوبةلإخلالهتفقدهإنما:وهبفيقول(9/605):الأخرىالروايةأما:؟:

ينوبها.

يثبتولم،الكتابأهلمنالنقلعليهايبدوإذ،أصحابهاعلىمردودةأقوالوهى

تصحيحهمنيغرنكولا،الخبرهذاالحاكمصححوقدقرآنىنص!أوصحيحخبرفيها
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.كثيراوتساهلبالصحةالموضوععلىيحكمماكثيرافإنه

تحتالماء-الهدهدأى-رؤيته)إن:المعانى()روحفى(91/272)الألوسىقالوقد

جزمولا،جذاالعقليستبعدهأمرالأشاعرةأصولتقتضيهماعلىجازوإن،الأرض

.(تعلمبماالمحدثينعندعليهمحكومالحاكموتصحيحالخبر،بصحةالى

التفسيرالصحيح8وأما

يجدلمفلما(وزرائهأحدإلىتفقدهايكلولمالطيرتفقدالسلامعليهسليمانفإن

بمثل،بآخرينالاستعانةدونمملكتهبأمروقيامهحزمهعلىيدلماوهو،غضبالهدهد

.تفسيرهفى(456-536)السعدىقالهذا

للجن4بنوتهاوخرافةبلقيس.

غطيؤ؟تزشقؤلقاقئءيمنفيتيتضلكفؤؤأوآفزأةؤقيلتكالوإثا:تعالىقولهوفى

.(23:)النمل

ص.!طالنبىأنعنهاللهرضىهريرةأبىعنطريقهمين(27533)برقمجريرذكرابنة؟ت

الضعفاءفىالكاملفىعدىابنرواهوقد.جنيا(سبأصاحبةأبوىأحد)كان:قال

أبىعننهيكبنبشيرعنأنسبنالنضربنقتادةعنبشيربنسعيدعن!1/177)

ولا،بشيربنسعيدغيرقتادةعنرواهأعلملا:قالثم،جريرابنسندوهو-هريرة

ويغلط.،الشىءبعدالشىءفىيهمولعله،بأشابشربنسعيدعنهيروىبماأرى

فاحش:حبانابنوقال(ضعيف:(والمتروكين)الضعفاءفىالذهبىقالولكن
الخطأ.

فىالحديثالمناوىاستنكروكذا،عليهأنكرتأحاديث)الميزان(فىلهساقوقد

.(القدير()1)فيض

خرافاتليسطرواإسرائيلبنىعنينقلونالذينعادةهىكماالمفسرونعادثم:؟ت

ذارغا،ثمانينعرشهاطولكان:فقالو،غطحز(غزشقر)ؤلقا:تعالىقولهففى،أخرى

والياقوتبالدرمكلل،ذراغاثلاثينالسماءفىوارتفاعه،ذراغاأربعينوعرضه

سبعةعليهوالحريربالديباجمسترا،وجوهرلؤلؤوقوائمه،الأخضروالزبرجد،الأحمر

.قفالأ-مغاليق

.(1818)برقمالألبانىللعلامةوالموضوعةالضعيفةانظر(1)
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الأرضمنوارتفاعه،ذراغاثمانينفىذراغاثمانينكان:،اللهقاتله-مقاتلوقال

ستمائةلخدمتهامعهاوكان،النساءيخدمهاوكان،بالجواهرمكللوهو،ذراغاثمانون

.(1)إ!ةامرأ

فى؟عظيمهو:فقالعادالطبرىأنإلاالأخبارهذهنقلاوالقرطبىالطبرىأنورغم

والسعة.الكبرفىعظمهلاقدره

أبناءعروشإلىبالإضافةعظيمعرشإنه:الزمخشرىقالمثلمافقالالقرطبىأما

وهوالصحيح!..(2)الملوكمنجنسها

خاضإسرائيلياتهفىمنبهبنووهب،ورفاقهالسدىحيثالكذبطريقومن"ت

هذهيصفونفراحوا،(35:)النمل(بنهديهإليهوفرسيتمات!!ؤأل:تعالىاللهقولفىالمفسرون

جميغا:الرواياتمنيفهمكماإجمالأبالآتىالهدية

وأعطته..عمرو!بن)المنذر:اسمهقومهاأشرافمنرجلأإليهأرسلت:فقالوا

كلموا:للغلمانوقالت.اللباسفىبينهمخولفوقد،وصيفةومائة،وصيفمائة

،الرجالكلاميشبهغليظبكلامكلمنه:للجوارىوقالت.النساءبكلامسليمان

والأخرى،مثقوبةغيرإحداهماوخرزتين،ذهبولبنات،وعنبرمسكطباقأوأعطتهم

نأ:فيقالحضترملوكيتوارثهاكانوبعصا.فيهشىءلاوبقدح،معوخاثقئامثقوبة

بلبناتفراسختسعإلىموضعهمنيبسطأنسليمانفأمر.بذلكسليمانأخبرالهدهد

عرافوأ،ونواصى،أجنحةلهاالتىالبحردوابأجملبإخراجوأمر.والفضةالذهب

الجنمنرعيتهأمرئم،والفضةالذهبلبناتوعلىواليسار،اليمينعلىفشدت

لبناتعلىتروثالدوابفرأوا،بلقيسرسلفجاء.يصطفواأنوالطيروالإنس

نأسليمانعمروبنالمنذروسأل.اللبناتهذهمنمعهممافرموا،والفضةالذهب

ويملأ،الخرزةخيطويدخل(مستوثقئاالدرةيثقبوأنوالوصفاءالوصيفاتبينيفرق

الوصيفاتسليمانفأمر!إالسماءولاالأرضماءمنليسماءمنالفارغالقدح

والجوارى،حدزاوالرجلاليدعلىالماءيحدرالرجلفجعل،بالوضوءوالوصفاء

فملأفعرقتتجرىأنالخيلوأمر،بينهمففرقاليمنىاليدعلىاليسرىاليدمنيصببن

!!الهديةرذثمففعلتالخرزةفىوتدخلخيطاتأخذأنوأمرالأرضة،عرقهامنالقدح

.(13/193)والقرطبى((905-9/085)الطبرى(1)

السابق.فىوالقرطبى،الكشاتفى(3/041)الزمخشرى(2)
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كبييرجهدإلىيحتاجلاالذىبالوضحالخبرهذاعلىالكبارقبلالصغارحكمولقد

واللامعقولية.والكذببالوضععليهوالحكمردهإلى

جاءتبلقيسأنعباسابنوعن،مجاهدعن(26955)برقمالطبرىوروى%:

بالقيل4يسمونحميرملوكوكانالصغيرالملك)والقيل-قيولألفعشراثناومعها

.والقيصر(،كالفرعون

ألفعشراثناسبأملكةتحديد)كان:قالمجاهذاأن(26957)برقمروايةوفى*

.(مقاتلمائةملككليدتحت.الملك:بلسانهموالقيول،قيول

فجندالرواياتهذهفىوالوهمالخرافةتدركللغايةبسيطةحسابيةوبعملية:قلت

بلقيس:

.000،0012أى-001*000.12:كانواإما

.15ر055فى...فى5".أى-05.010.*510،".هأوكانوا:

ذلك.فىعضدناشكولاوهموهذا

هماإذا:فقال(44:)النكلشاقتقأ!غنجحتفت)::تعالىقولهفىمجاهدوروى!-

فأمر،أثرلهالموسى،لا:قال.الموسى:قالوا؟هذايذهبشىءألا:فقال.شعراوان

فصنعت.بالنورة

منعرفناهماأمرمنهازواجهإنثم،بلقيسساقإلىينظراللهنبىيجعلالذىوما

سنة.ولاقرآن

الشعر.إزالةفىتستخدمأخلاطإليهالمضافالكلسحجرفهىالخورةأما

التفاسيركتبمنتمحىأنيجبوبدع،أحلاموأضغاث،وأساطيرخرافاتإنها.

جميغا.

تءب!عءل! ة.+.

الماندةقصةفىوالموضوعاتالإسرائيليات

قابذةلجتاينرلآأقزئكيئتطيغغلقزتؤآبمقيخيي!مىآئخؤاريوتقالآإد!لهو:تعالىالثهوقال

قذأنؤنغلؤففوئاؤفطق!تمئهانأشكأقئنيذقالوأميإنحشنئوفؤ!ينآلتةتخوأآت(اكآلئقآءيمن

يمفالستغآءقآبذةان!لىأتنق!آآللفؤقىهـتؤئمقآسكيسىقالآصقيآفتيهدمنغقيقاؤفيسنص!ذقمتا
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ظي!فةكأئهاإفاآلتةقاللزيخيز.آلزهـقينؤأنتؤآززقتا!لثؤءاتةؤءايخيىتاقاؤفيعداتايمولث

.(511-211:)المائدة(ح"آلفقمينمناأقدؤأغذئةلأ6بازووأغذئةقإيئ!صكفزبغذققن

:الرواياتهذهفقالواوالسمينالغثالمفسروننقلوهنا

أنهعباسابنعنعقيلعنسليمأبىبنليثعن(12999)برقمالطبرىروى(1)

ثم؟يوفاثلاثينللهتصومواأنلكمهل:إسرائيللبنىقالأنه!ي!عيسىعنيحدثكان

معلميا:قالواثمففعلوا،لهعملمنعلىالعاملأجرفإن،سألتممافيعطيكمتسألوه

ففعلنا،!يوفاثلاثيننصومأنوأمرتنا،لهعملمنعلىالعاملأجرإن:لناقلتالخير

ينزلأنريكيستطيعفهل،طعافانفرغحينأطعمناإلايوفاثلاثينلأحدنعولنكنولم

يمتقانأءكأنئنيذوالوأبإنكأفؤ!ين4!آدقوأآ،الو:عيسىقالالسماء؟منمائدةعلينا

فينآقدآؤئةأغليرالولأ:قولهإلى!هوينآلشهديمنغقيقان!شؤص!ذقتتاقذأنؤلغلؤففونخاؤتطقبر

وسبعةأحواتسبعةعليهاالسماءمنبمائدةتطيرالملائبهةفأقبلت:قال.(*آلفقمين

أولهم.منهاأكلكماآخرالناسمنهافأكل،أيديهمبينوضعتهاحتى،أرغفة

مناكير.ولهضعيف(سليمأبىبناليثالحدسثماوفى8قلت

جميعفيهاالسماءمنمائدةعليهماللهأنزل:السدىاساقا(50013)وبرقم(2)

جاهل.إلايسلكهلاالسئدىوطريق.منهافأكلوااللحمإلاالطعام

:قال(عجلبنىمن)رجلعنحرببنسماكعن(51130)برقموروى(3)

بنىمائدةشأنكانكيفتدرىهل:قالفرغفلعا،ياسربنعمارجنبإلىصليت

طعامعليهايكونمائدةمريمابنعيسىسألواإنهم:قال.لا:فقلتةقال؟إسرائيل

وأ(تخونواأو،تخبأوالممالكممقيمةفإنها:لهمفقيل:قال.ينفدلامنهيأكلون

العالمين.منأحذاأعذبهلاعذائاأعذبكمفإنىفعلتمفإن،ترفعوا

منأحديعذبهلمعذائافعذبوا،وخانواورفعواخبأواحتىيومهمتمفما:قال

العالمين.

.-المجاهيلأى-شرهممنأكثرشرولا،مجهولالروايةوفى

بنعقارعنالتفسيرفى((1603)والترمذى(61513)برقمالطبرىوروى(4)

ولايخونوالاأنوأمروا،ولحفاخبراالسماءمنالمائدة"أنزلت:قال!حوالنبىأنياسر

:الترمذىقال.وختافيلر"!ردةفمسخوا،لغدورفعوا،وادخروافخانوا،لغديدخروا
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والحديث.موقوفاهريرةأبىعن(م1653)ذكرهثم،مرفوغانعرفهولاغريبحديث

ضعيف.

الجنة.ثمارمنكانت:-الطبرىعندكما-عماروقال(5)

المائدةمريمابنعيسىالحواريونسألالما:قال(سلمانعنمنبهبنوهبوعن(6)

،السماءمنالمائدةتسألواولا،الأرضفىاللهرزقكمبمااقنعوا:فقال،جذاذلككره

فابتلواآيةنبيهمسألواحينثمورهلكتوانما،ربكممنآيةكانتعليكمنزلتإنفإنها

الشعرولبس(الموفعنهفألقى،بهالهميدعوأنإلافأبوا،فيهابوارهمكانحتىبها

مافصلىمصلاهودخل،واغتسلتوضأثم،شرمنوعباءة،شعرمنوختة،الأسى

فألصق،استوياحتىقدميهوصفئما،القبلةمستقبلقائفاقام،صلاتهقضىفلمااللهشاء

،صدرهفوق،اليسرىعلىاليمنىيدهووضع،الأصابعوحاذىبالكعبالكعب

تسيلدموعهزالتفما،بالبكاءعينيهأرسلثم،خشوغارأسهوطأطأ،بصرهوغف!

فلما،خشوعهمنوجههحيالالأرضابتلتحتىلحيتهأطرافمنوتقطرخديهعلى

سفرةعليهماللهفأنزل،آلتتآء(منقآبذةظيتاأتنلأ!آ!ؤزتتما:فقالاللهدعاذلكرأى

منقضةالهواءفىإليهاينظرونوهم،تحتهاوغمامة،فوقهأغمامة:غمامتينبينحمراء

اللهأخذهاالتىالشروطأجلمنخوفايبكىوعيسى،إليهمتهوىالسماءفلكمن

منأحذايعذبهلمعذائانزولهابعدمنهمبهايكفرمنيعذبأفيفيهاعليهمتعالى

عذاتا.تجعلهاولا،لهمرحمةاجعلهااللهم:ويقول،مكانهفىاللهيدعووهو،العالمين

أعوذإنىاللهم،شاكرينلكاجعلناإلهى..فأعطيتنىسألتكعجيبةمنكمإلهى

.وزجراغضئاأنزلتهاتكونأنمنبك

ومثلة.فتنةتجعلهاولا،وعافيةسلامةاجعلهاإلهى

حولهوأصحابهوالحواريون،عيسىيدىبينالسفرةاستقرتحتىيدعوزالفما

دئهوالحواريونعيسىوخر،قطمثلهارائحةمضىفيمايجدوالمطيبةرائحةيجدون

،وعبرةعجبذاتعظيمةآيةفيهوأراهم،يحتسبوالمحيثمنرزقهملماشكراسجذا

شديد،بغيظانصرفواثم،وغغاكمذاأورثهمعجيئاأمرافرأواينظروناليهودوأقبلت

مغطى!منديلعليهافإذا،السفرةحولجلسواحتىوأصحابهوالحوا!لونعيسىوأقبل

وأحسننابنفسهوأوثقنا،السفرةهذهعنالمنديلكشفعلىأجرؤنامن:عيسىفقال

ونأكل،باسمهونذكر،ريناونحمد،نراهاحتىالآيةهذهعنفليكشف،ريهعندبلاء
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وأحقنا،بذلكأولاناأنت4وكلمتهالقهروحيا:الحواريونفقالرزقنا؟الذىرزقهمن

عنها.بالكشف

كذلكفصلى،مصلاهدخلثم،جديذاوضوءاواستأنفالسلامعليهعيسىفقام

ولقومهلهويجعل،عنهاالكشففىلهيأذنأناللهودعا(طويلأ"بكابكىثم،ركعات

خيراللهباسم:وقال،المنديلوتناولالسفرةإلىوجلسانصرفثم،ورزقابركةفيها

عليهاليس،مشويةضخمةبسمكةعليهاهوفإذا،السفرةعنوكشف،الرازقين

كلمنبقولبهاتحدققد،سيلأمنهاالهمتصنيسيل،شوكجوفهافىوليس،بواسير

أرغفة،خمسةالبقولوحول،ملحذنبفاوعند،خلرأسهاوعند،غيرالكراثصنف

فقال،رماناتخمسالآخروعلى،تمراتالآخروعلى،زيتونمنهاواحدعلى

منأمن(هذاالدنياطعامأمن،وكلصتهاللهروحيا:لعيسىالحواريينرأسشمعون

الجنة؟طعام

ما؟المسائلتنقيرعنوتنتهواالآياتمنترونبماتعتبرواأنلكنآنأما:عيسىفقال

:شمعونلهفقال،الآيةهذهنزولسببفىتعاقبواأنعلكيمأخوفنى

!!الصديقةابنياسؤالأبهاأردتماإسرائيلوإلهلا

الجنة(طعاممنولاالدنياطعاممنترونمماشىءليس:السلامعليهعيسىفقال

أسرعفكان؟كن:لهفقال،القاهرةالغالبةبالقدرةالهواءمناللهابتدعهشىءهووإنما

فإنه،ويزدكممنهيمدكم،ربكمعليهواحمدوااللهباسمسألتمممافكلوا،عينطرفةمن

فقال.الآيةهذهفىآيةاللهيريناأننحبإناوكلمتهاللهروحيا:فقالوا،شاكربديع

ثم؟أخرىآيةفيهاتسألواحتى،الآيةهذهمنرأيتمبمااكتفيتمأما،اللهسبحان:عيسى

كنت،كماحيةاللهبإذنعودىسمكةيا:فقالالسمكةعلىالسلامعليهعيسىأقبل

الأسد،يتلمظكماتلمظ،طريةحيةاللهبإذنوعادتفاضطربتبقدرتهاللهفأحياها

فلما،وانحاسوا،منهاالقومففزعبواسيرهاعليهاوعادت،بصيمررلها،عيناهاتدور

كرهتموها؟ربكمأراكموهافإذا،الآيةتسألونلكمما:قال،ذلكمنهمعيسىرأى

فعارت،كنتكماالثهبإذنعودىسمكةيا،تصنعونبماتعاقبواأنعليكمأخوفنىما

الذىاللهروحياأنتكنعيسىيا:فقالوا،الأولخلقهافىكانتكمامشويةاللهبإذن

بعد.نحنثممنهابالأكلتبدأ

الحوا!لونرأىفلما،طلبهامنبالاكليبدأ،ذلكمناللهمعاذ:عيسىفقال
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فتحاموها،،مثلةأكلهاوفىسخطةنزولهايكونأنخافوا،منهاعيسىامتناعوأصحابه

ودعوةريكمرزقمنكلوا:وقالوالزمنىالفقراءلهادعامنهمعيسىذلكرأىفلما

غيركمعلىوعقوبتهالكممهنؤهافيكودنلكمأنزلهاالذىاللهواحمدوا،نبيكم

إنسانوثلاثمائةألفمنهافأكلففعلوا،اللهبحمدواختموا،اللهباسمأكلكموافتتحوا

والحواريونعيسىونظر!!يتجشأشبعانمنهمواحدكلعنهايصدرونوامرأةرجلبين

السماءإلىرفعتإنهاثم،شىءمنهاينقصلم،السماءمننزلتإذكهيئتهعليهامافإذا

أغنياءيزالوافلم،منهاأكلزمنكلوبرئ،منهاأكلفقيركلفاستغنى،ينظرونوهم

منها،يأكلواأنأبواالذينوأصحابهمالحوارلونوندم،الدنيامنخرجواحتىأصحاء

:قال.المصاتيومإلىقلوبهمفىحسرتهموبقيت،أشفارهممنهاسالتندامة

يزاحممكانكلمنيسعونإليهاإسرائيلبنوأقبلذلكبعدنزلتإذاالمائدةوكانت

يركب،والمرضىالأصحاءو،والكباروالصكار،والفقراءالأغنياء،بعضابعفهمهم

علىفلبثوا(يوفاتنزلولايوفاتنزلبينهمنوئاجعلهاذلكرأىفلما،بعضابعضهم

حتىمنهايؤكلموضوعةتزالفلاالنهار،ارتفاععندغتاعليهمتنزليوفاأريعينذلك

حتىالأرضفىظلهاإلىينظرونوهم،اللهبإذنالسماجوإلىعنهمارتفعتقالواإذا

المائدةفىرزقىاجعلأن:السلامعليهعيسىنبيهإلىاللهفأوحى:قال.عنهمتوارى

الأغنياءبهاارتابذلكفعلفلما،الناسمنالأغنياءدون،والزمنىواليتامىللفقراء

فىوأذاعواالناسفيهوشككوا،أنفسهمفيهاشكواحتىذلكوغمطوا،الناسمن

الربانيينقلوبفىوساوسهوقذفحاجتهمنهمالشيطانوأدرك،والمنكرالقبيحأمرها

بشرمنابهاارتابقدفإنه،أخقالسماءمنونزولهاالمائدةعنأخبرنا:لعيسىقالواحتى

كثير؟

لكميطلبهاأننبيكمإلىالمائدةطلبتم،المسيحوإلههلكتم:السلامعليهعيسىفقال

والعبر،الآياتفيهاوأراكم،ورزفالكمرحمةعليكموأنزلهافعلأنفلما،ريكمإلى

فأوحى،اللهيرحمكمأنإلابكمنازلفإنهبالعذابفأبشروا،فيهاوشككتم،بهاكذبتم

لهانزوبعدبالمائدةكفرمنمنهممعذبفإنىبشرطىالمكذبينآخذإنى:عيسىإلىالله

العالمين.منأحذاأعذبهلاعذائا

آمنين،نسائهممعصورةأحسنفىمضاجعهموأخذوابهاالمرتابونأمسىفلما:قال

.(إ!الكناساتفىالأقذاريتبعونفأصحبوا،خنازيراللهمسخهم،الليلخرآكانفلما
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4الرواياتهذهحولملاحظات

)سمك،فهوالمائدةداخلالموجودالطعامنوعيةتحديدفىالرواياتاضطراب(1)

.(وأرغفة

.(الجنةثمر)من:أخرىوتارة

.(الجنةمنولاالأرضمنلااللهخلق)من:وثالثة

.(اللحمإلاشىءكل)من:ورابعة

ضعفاءفيهاالأخرىوالروايات،مجهولفيهاعمارعنرويتالتىوالرواية(2)

.بونوكذا،ومجاهيل

وهو()المطعمليةفيهاحدثتوالتىالأخيرةالروايةفىواضخايبدوالاختلاق(3)

أجلمنباغافيجعلهذراغاالحديثيكونالقصاصسمةوهذه(الاختلاقعلىيدلما

.ومرادهبغيتهالصحاحفىيجدلاأنه

نصفمنخيرالجاهل:قالواولذلك(المتعلم)نصفمنتأتىدائمةالكارثةإن

والتشويقالقصةفنعندهيكتملحيثوالواعظالقا!علىينطبقوصفوهو.متعلم

عزدتهخشيةولادرايةولاروايةلاحيثتمافاالشرعىالجانبعندهويختفىوالإثارة

ووسخا.قذزاالعوامعقلويمتلأ،تنخرمالعقديةوالثوابت،تطمبالطامةفإذا،وجل

.وزوزاكذئاالأنبياءلسانعلىالكلامإجراءلأنفسهماستحلوالقد

الخبرالصحيح.بهاجاءمامعجزاتاختلاقلأنفسهمواستحلوا

حتىوالوهم،والتخيل،الأعمعنالمكذوبةالأخباراختلاقلأنفسهمواستحلوا

.والكذببالفوضىالصحائفملأوا

قنفيهيعلميومفىتعالىاللهأمامعنهايسألونجريمةبهوكفىالكذباستحلواإنهم

دينكم.تأخذونعمنفانظروادينالعلمهذاإن:القائلقولوصدق،تباكىممنبكى

لإذنعودىسمكة)يا:فمثلألركاكتهاالاختلاقالروايةهذهعلىيبدوكما(4)

.(إ!يتجشأ)شبعان،(مثلةوأكلها،سخطة)نزولها.(طريةحيةإعادت،(إ؟القه

،تفسيرهفى،(3/168)الأخيرةالروايةخاصة،الأخبارهذهكثيرذكرابنوقد(5)

.(القصةهذهمنمواضعفىحاتمأبىابنقطعهجذآغريبأثر)وهذا:قالثم

مقالالحديثهذافى:الأخيرةالروايةعنتفسيرهفى(6/348)القرطبىوقال(6)

.إسنادهقبلمنيصحلا
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نزلتهلالعلماءاختلاففىكانتبل،كلهذلكفىتكنلمالمفاجأةلكن(7)

لا؟أمالمائدة

عليهدلتكما،نزلت:قالالجصهور،إن:البدايةفى(1/599)كثيرابنذكرفقد

فنرئقاإيئآدتة!قال:قولهسيماولاالقرآنسياقظاهرمنالمفهومهوكماالآثارهذه

.و!!يظ

حيننزولهاأبوالأنهمتنزللمأنهاومجاهد،الحسنعنصحيحبسندجريرابنروى

.(آلفقمينمنأقداؤئةأقيلأ9باىوأغذئةقإيخآ!ضيمئزبغذ3)ققن:قال

الممدودالطعامأصنافعندهتأكدكيفأو!؟نزلتأنهاالقاصعندتأكدفكيف

عليها؟!

-المائدةقصة-القصةهذهيعرفونلاالنصارىأنوذاكهذامنوالأغرب(8)

منولغيره!بها؟معرفةالأحبارلكعبتوافرفكيف،اليهوديعرفهالنوبالأحرى

ولمالسلامعليهعيسىمعالحواريينحيزفىتمتهلمجهولةالقصةكونمعاليهود؟

افتراءهووإنمافيهابدلوهيدللمكعئاأنظنىفىوالأغلب،بينهمذلكبعدخبرهاينتشر

والتعديل.الجرحوأهلالصحابةبكلماتعنهننزههماوهو-منهتعالماكان!الاعليه

.(وأعدئةقإيختما!صيمفزبغذققنظيتهضفتننلفاإيخا)ر:تعالىاللهقالولقد(9)

منفعةغيرفىاستخدمتهافإذالك)سأعطيهاةكقول،الأعلىالمثلودتههذا

لا؟أمأقبلوهنعلمولا،فقطشرطمجردإنه،(عاقبتك

ادعىكماوخناقلرقردةومسخواكذبواأنهمعنأخبرأو؟إنزالهاعنأخبراللهفهل

قالالحواريينأنونسى،السخافاتهذهإلالقصتهمثيرةنهايةيجدلمالذىالقصاص

3ال!م!مئيفونبأناؤآلتهذبآدثهءاضاآدتهأفضازتخنآلخؤاليلئرنقال!الو:القرآنفىعنهمالفه

.(25:عمران

إسلامهميجرحأوإيمانهميخدشماولايدينهمماصراحةالقرآنيذكرولم

وصدقهم.

القصة؟هذهفىالصحيحأينولكن

السعدىالشيخذكرهما،المائدةقصة-القصةهذهتفسيرفىوجدتهماوآفضل

قلقزتؤآتجقتييستىآنخؤارئونقاذ!إد:فقال،تفسيرهفى(924-482)اللهرحمه

فىشكعنمنهمليسوهذا،طعامفيهاأىآلممئقآءمهويمنقآبذةظيتائتننلأنزئلثيمتتطيئ
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كانولما،منهموالأدبالعرضبابمنوإنما،ذلكعلىواستطاعته،تعالىاللهقدرة

ريماالحواريينمنصادرالكلاح!هذاوكان،للحقللانقيادمنافتاالاقتراحآياتسؤال

المؤمنفإنفيقؤمديئ؟سختصإنآدتةتخوألهوآ:فقالالسلامعليهعيسىوعظهم،ذلكأوهم

آياتمنيطلبولا،اللهلأمرينقادوأن،التقوىملازمةعلىالإيمانمنمعهمايحمله

شيئا.بعدهايكونمايدرىلاالتىالاقتراح

ولأجل،صالحةمقاصدلهموإنما،المعنىهذامقصودهمليسأنهمالحواريونفأخبر

محتاجونأنهمعلىدليلوهذامئقاحهـونأئحكأنئنيذف!قائوأذلكإلىالحاجة

كما،اليقينعينالإيمانفيكون،العيانيةالآياتنرىحينبالإيمانففوئنما!و،ال!ؤطقبرلها

يريهأنربهوالسلامالصلاةعليهإبراهيمالخليلسألكما.اليقينعلمذلكقبلكان

محتاجفالعبد،(260:)البقرة؟قليىليطقبرؤتجيهنتكقالأؤ!لومنآم!قاالموتىيحيىكيف

:أى،،(صخذقح!اقذل!ؤ!لؤأت:قالولهذا،وقتكلوالإيمانواليقينالعلمزيادةإلى

مصلحةفتكون(آفتهدينمنظيقام!ؤبمون،وصدقحقأنه،بهجئتماصدقنعلم

بذلك.البرهانزيادةويحصل،الحجةفتقوم،لكونشهدها،بعدنالمن

فىطلبهمإلىأجابهم،مقصودهموعلم،ذلكالسلامعليهعيسىسمعفلما

أضافيؤمجذاأفا*ئزدثآل!قاءمنقآبذةظيخاأ.ننلأآلقفؤزنماقزيؤآئمقسكيستى!قالآ:فقال،ذلك

العظيمة،الآيةهذهبهيتذكر،وموسغاعيذانزولهاوقتيكونأى،فههملثؤءاتحةؤءايخيرقا

السنين.وتكرارمرورالأوقاتعلىتنسىولافتحفظ

سقعلىومنبقا،لآياتهمذقىاومناسكهم،المسلمينأعيادتعالىاللهجعلكما

:أى،(نيقديئقيزآلأؤأن!\إ،ؤآضضقتاعليهموإحسانهوفضله،القويمةوطرقهمالمرسلين

مصحلة،المصلحتينلهاتينتكونوأننزولهاالسلامعليهعيسىفسأل،رزقالنااجعلها

رزفا.تكونأنوهى،الدنياومصلحة،باقيةآيةتكونبأنالدين

لأآفبمينفنأقذأؤأغذئةلأ3با"حمذوئةقيأفإكا!صيمئزبغذققنظي!متننلهاإيئآدتةللأقا

الشديد.والعقابالأليمالعذابفاستحق،وظلقاعناداوكفرالباهرةالآيةشاهدلأنه

.-إدثهرحعه-شهبةأبوالعلامةقالهذاوبمثل
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الاتبياء)1(بعضقصصفىوموضوعاتإسرائيليات

النبىحزقيالواوخضر+إلياس+أيوب

249

8السلامعليهأيوبقصةفىطويلةإسرائيلية(1)

مرتين:القرآنفىأيوبقصةوردتوقد

أزخؤآلفئزؤأنت!تيئأثيئزتةؤنادئإد\)ؤأفقي:تعالصفقالالأنبياءسورة،فىالاولى

ؤليكضىيخدنا!مزخمةضغفؤؤ!فووأفلىتينةضعنرؤءامنبهبقاتجهمتفخاولةقآسئتخئتا!جمينآلز

.(83،84:مهـه)الأنبياءين!بلإ

يئصخبآلشتيطثثقثيئوأفيزتةتادىإدأيوقيعدتآم!ؤآد!زوعر:جلوقال

ا!مزخمةقغفئمص!ؤوأفلةلةؤؤهمخا"ؤشزالمحثتايىدمغتت!لقذاتل!ىبيمضقآفىؤغذاب

آئغئذنيؤضابىاؤتجذتةإنائختثزلايهبتآضيربصفثايجدفئؤفدبآلألنمب!لأؤؤدكسىا

.(44-14:ص)(لمحثؤاأؤنةإ

الكاذبة.الأخبارببعضالتفسيرصحفامتلأتوكالعادة

ثمانىالأثرهذااستغرقمنبهبنوهبعن(24718)برقمأثرآالطبرىروىفقدب

التوارةأسفارمنكاملآسفرايوازىبماأىالكبيرالقطعمن(عمفحات8)صفحات

.(أيوب)سفرهوولعله

وهبعنيتهملاعمنإسحاقبن)محمدعنباختصارالأثرنفسليروىعادثمتة

وتنبه.فافطن(منبهابن

فيهوليس،نريدبماسيفىلأنهونذكره،البصرىالحسنعن(24727)رواهثمث

منهؤلاءعنالحسقنقلهإنماالأثرأنبدءانرىكناوإن،وهبعندالمتواجدالطول

:فيقول،الكتابأهلمسلمة

والإبل،،والغنموالبقر،الشياهمنفله،عليهوأوسعوولدأمالأاللهتاهآأيوبإن)

؟أيوبتفتنأنتقدرهل:لهقيلإبليساللهعدووإن

علىفسلطنىشكركإلايستطيعفلاوولدماليمندنيافىأصبحأيوبإنرلث:قال

لمماوتركنا،النالىعوامبينمثتهراوجدناهماذكرنادانما،الإسرائيياتذكرفىتوسعلمهناأنناالكريمالقارئسيلاحظ(1)

.كثيراخيراكتمانهفىفلعلودفنه،نشانهبغيةمثتهرايكن
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وكلألمكلعنهاللهفأذهب،سقطإلاظاهرشىءدائهمنيبقفلممنهافاغتسلماء

،أخرىعينفنبعتبرجلهضربثم،كالنماأحسنوجمالهشبابهإليهوعادسقم

فلايلتفتفجعلحلةوكسىصحيخافقام.خرجإلاداءجوفهفىيبقفلممنهافشرب

بهاغتسلالذىالماءأنلناذكرحتى،لهاللهأضعفهوقدإلاومالأهللهكانمماشيئايرى

عنأغنكألمأيوب)يا:إليهأدثهفأوحىيضمهفجعل،ذهبمنجرادصدرهعلىتطاير

،مشرفمكانعلىجلسحتىفخرجمنها؟يشبعفمنبركتكولكنها،بلى:قالهذا(

يضيعأو،جوغايموتأدعه؟أيملهمنإلىطردنىكانإنأرأيت:قالتامرأتهإنثم

وإذا(كانتالتىالحالتلكولا،ترىكناسةفلافرجعت،إليهلأرجعن؟السباعفتأكله

،أيوببعينوذلك،وتبكىالكناسةكانتحيثتطوففجعلتتغيرتقدالأمور

ياتريدينما:فقالفدعاهاأيوبإليهافارسلعنهفتسألتأتيهأنالحلةصاحبوهابت

أضاعأدرىلا،الكناسةعلىملقىكانالذىالمبتلىذلكأريد:وقالت.فبكت؟الثهأمة

وهل:فقال،زأثتهفهل،بعلى:وقالت،فبكت؟منككانما:أيوبلهاقال؟فعلماأم

ثم.بهويعرفهاإليهتنظرجعلتثم؟رآهأحدعلىيخفىوهل:قالت؟زأييهإذاتعرفينه

نأأمرتنىالذىأيوبفإنى:قال،صحيخاكانإذبكاللهخلقأشبهكانإنهأما:قالت

ترين.ماعلىفرذاللهودعوت،الشيطانوعصيتاللهأطعتوإنى،للشيطانأذبح

الشجرمنجماعةيأخذأنعنهاتخفيقافامرهالبلاءعلىلصبرهارحمهاالثهإنثم

اهـ..معهبصبرهاعنهاتخفيفاواحدةضربةفيضربها

الرواية،هذهعلىتعقيب

ولاقاصحايكنلموالحسن،اللهرحمهالبصرىالحسنإلىالروايةهذهنسبت(1)

عنهعرفناماولكن،عنهذلكوعرف،كثيرةأحاديثيرسلالرجلكاننعم،واعطا

موسوشالاالشيطانمنيجعلالذىالعقدىالانحرفذلكأو،القصصيةالملكةتلك

وإلاعليهمللشيطانسلطانلاالذينوجلعزالثهأنبياءمننبىعلىمسلطبل؟فقط

ماوهذا،عليهمالوحىبهايتنزلوأوامر،شرائعمنبهجاءوافيعاالمشككونشكك

الزنديق.يريده

ديانةوهى)بالثنوية(يقولأنهبمعنىزنديفاكانأنهالبصرىالحسنعننعلمولم

ماوهى(للظلمةوإلهللنوروإله،للشروإلهللخيربإلهتقولالتىالمانويةأو)مانى(

والنفع،والإمراض،بالإحراقالشيطانيةفالمواهب،القجةهذهفىواضحةتنجلى
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أضعفوما،خلقهمنلأحدنسبتهايصحلاتعالىلفهإلاتنسبلاقدراتوالضر

المكذوبة.القصةهذهمنتفوحالتىالزندقةرائحةإنها،كلهذلكعنالشيطان

اللهأنبياءمننبيايصوريجعلهعقدئاانحراقاأيضاالبصرىالحسنعننعرفولم

الغريبة.القصةهذهفىوردكماهكذا،(المزبلة-)الكناسةنعم،الكناسةعلىيلقى

البصرىبالحسنفألصقهاأكاذيبهفىلينوعالكذابلسانعلىجرىاسممجردإنه

الله.رحمه

الله،رحمهللقرطبىسديدرأى.

منهمالذينالكفاريكلملاالله)إن:السفههذاعلىمعقئاقالفإنهالقرطبىأما(2)

إضلالهم؟تولىمنيكلمفكيف؟الملعونإبليسجند

علىقاررسبحانهوالبارى،أبعدفهوعليهسلطهحينجسدهفىنفخإنه:قولهموأما

عين-اللهلعنةعليه-لهتقوحتىكسمبفيهللشيطانيكونأنغيرمنكلهذلكيخلقأن

بكوأبوالقاضىالعربىابنوقال...وأنفسهموأهليهمأموالهمفىالأنبياءمنبالتمكن

آيتين:فىكتابهفىعنهاللهأخبرناماإلاأعرهفىأيوبعنيصحولم:عنهاللهرضى

()صفىوالثانية،(83:"الأنبهياءآلضترلأ!مستيئأكاؤزتةناذىإذيوقي1!ؤأ:تعالىقولهالأولى

ذكرهأنهعنهيصحفلم!+النبىوأما،(41:)ص(ؤغذابيئصخبآقيطنضتيئ!الوأيخا

"..ذهبمنجرادمنرجلعليهخرإذيغتسلأيوب"بينما:قولهإلا،واحدبحرف

بتمامه.وستيأتى،الحديث

أيوبإلىالسامعيوصلالذىفمن،ذكرناهماإلاسنةولاقرآنفيهعنهيصحلموإذا

البتات،علىالعلماءعندمرفوضةوالإسرائيليات؟سمعهلسانأىعلىأم،خبره

إلافكركتعطىلافأنها،أذنيكسماعهاعنواصمم،بصركسطورهاعنفأعرض

.خبالا3؟(إلافؤادكتزيدولا،خيالآ

بلا)إنها:فقال،والكذببالوضعالقصة.علىالذهبىالدكتورفضيلةوحكم(3)

ونقلأعقلآدفعهاويمكن،القرآنعلىومدسوسةبل،مكذوبةموضوعةروايةشك

هذهكلفيهعقيدةأومبدأإلىداعيةأىيكونأن،الأحوالمنبحالييقبللافالعقل

.(2)(وبينهبينهموتباعد،عنهالناستصدالتى،المنفرات

.(102-51/002)القرطبى(1)

.36صالغرآنتفهـيرفىالمنحرفةالإتجاهات،الذهى.د(2)
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الماشيةيأتىفكانوولدهمالهعلىفمممفط،ويعصيك)1(يطيعنىكيففسترىوولدهماله

الغنمبراعىمتشبفايصلىوهوأيوبيأتىثم،(2)بالنيرانفيحرقهاالغنممنمالهمن

أحرقهاإلاالغنممنشيئاماشيتكمنلكاللهتركما؟لربكتصلىأيوبيا:فيقول

وأنتأعطيتأنتاللهم:أيوبفيقول.لأخبركفجئتهناكناحيةوكنت،بالنيران

ثم(يريدمماشىءعلىمنهيقدرفلا.بلائكحممئنعلىأحمدكشىءيبقمهماأخذت

أيوبعليهويرر4ذلكلهفيقولأيوبيأتىشم،بالنيرانفيحرقها،البقرمنماشيتهيأتى

:فقالولدهعلىالبيتهدمحتىماشيةلهتركماحتىبالإبلفعلوكذلك،ذلكمثل

آيوبفيقوليهلكواحتى،البيوتعليهمقذممنولدكعلىاللهأرسل،أيوبيا

يشغلنىاليومقبلكضمتقدكلهالإحسانإلىأحسنتحينهذاربط:وقال.ذلكمثك

لكسمعىأفرغفالآن،عليهمشفقةبالليلالولدحبولشغلنىبالنهارالمالحب

عندهمناللهعدوفينصرف.والتهليلوالتقديسوالحمدبالذكرونهارىوليلىوبصرى

:قالتعالىالثهإنثع،يريدمماشيئامفيصبولم

،وولدهمالهعليهسترأنكعلمقدأيوبإن:إبليس:قال؟أيوبرأيتكيف

،جسدهعلىف!ملط.وعصاكأطاعنىفيهالضرأصابهشإنجسدهعلىسلطنىولكن

حملحتىالبلاءبعدالبلاءفأصابه،!!قدمهإلىقرنهلدنمنأقرحنفخةفيهفنفخفأتاه

أحدولاصديقولاولدولاماللهيبقفلم،إسرائيللبنىكناسةمزبلةعلىفوضع

،حمدهإذامعهاللهومخصدبطعاموتأتيهعليهتصدق،عليهصبرت)رحمة(غيريقربه

الله،ابتلاءعلىوالصبرالثهعلىوالثناءوالتحميداللهذكرمنيفرلاذلكعلىوأيوب

فاجتمعوا،أيوبصبرمنجزغاالأرضأقطارمنجنودهفيهجمعصرخةإبليسفصرخ

له:وقالواإليه

نأربىسألتالذىالعبدهذاأعيانى:قال"أعياكما!؟أحزنكما،إليكاجتمعنا

علىوثناءصبراإلابذلكيزددفلمولذاولامالألهأدعفلم،وولدهمالهعلىيسلطنى

إسرائيلبنىكناسةعلىملقاةقرحةفتركتهجسدهعلىسلطتئم،لهوتحميذاتعالىالله

أين:لهفقالوا،عليهلتعينونىبكمفاستعنت،بربىافتضح!تقد،امرأتهإلاتقربهلا

عمااللهتعالى!!الضحدىقبولهآو،الكلامبمعسولعبوالاحقيال،خداعهالسهلمناليهود()إلهصورةهىهذهـتحديذا(1)

.كبيراعلوأيقولون

.الفساديحبلاوالله،ادتهسبحان(2)
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مضى؟منبهأهكلتالذىعلمكأين؟مكرك

حينآدمأرأيت،عليكنشير:قالوا.علىفأشيروا،أيوبفىكلهذلكبطل:قال

أتيته؟أينمن؟الجنةمنأخرجته

يعصيهاأنيستطيعلافإنه،امرأتهقبلمنبأيوبفشأنك:قالوا.امرأتهلهتلمن:قال

لهافضمثل،تصدقوهىامرأتهأتىحتىفانطلق،أصبتم:قال.غيرهايقربهأحدوليس

ويترذدقروحهيحكذاكهوها:قلت؟اللهأمةيابعلكأين:فقال،رجلصورةفى

فوسوسصدرهافىفوضع،جزعكلمةتكونأنطمعسمعهافلما،جسدهفىالدود

هووماوشبابهأيوبجمالوذكرها،والدوابوالمالالنعممنفيهكانتمافذكرهاإليها

قدأنعلمصرختفلما،فصرختأبذاعضهمينقطعلاذلكوإنالضرر،منفيه

:فقالبسخلةفأتاهاجزعت

يعذبكمتىحتى...أيوبيا،أيوبيا:تصرخفجاءت،ويبرأأيوبهذاليذبح

الحسنلونكأين؟الصديقأينالولد؟أين؟الشبابأين؟المالأين؟يرحمكألا؟ريك

:أيوبقال.واسترحالسخلةهذهاذبح؟الدوابفيهوتلددبلىالذى

مماعليهتبكينماأرأيتويللث،فاخبيهيىفقافيكفوجد،فيكفنفخالثهعدؤأتاك

:قال..الله:قالت؟أعطانيهمنوالشبابوالصحةوالولدالمالمنفيهكنامماتذكرين

به؟ابتلاناالذىالبلاءبهذااللهابتلاناكمفمذ:قال.سنةثمانين:قالتمتعنا؟فكم

إلا،ريكأنصفمتولاعدلمتماوالله...ؤيللث:قال.وأشهرأسنينسبع:قالت

ثمانينالرخاءفىكناكماسنةثصانينريناابتلأناالذىالبلاءهذافىنكونحتىصبرت

طعامك،اللهلغيرأذبحأنأمرتنىحيثجلدةمائةلأجلدتكاللهشفانىلئنوالله،سنة

،هذالىقلتإذذلكبعدبهتأتىمماشيئاأذوقأنحرامعلىبهأتيتنىالذىوشرابك

سنةثمانيننفسهوطنقدهذا:الشيطانفقال،فذعبتفندررص.أرافيفلاعنىفاغربى

وليسامرأتهطردقدأيوبإلىوانظر،ورفضهبالغلبة5شباءةفب4صالذىالبلاءهذاعلى

ما،واللهولاالحالتلكعلىوهورجلانبهومر،صديق؟-لاشرابولاطعامعنده

لصاحبه:الرجلينأحدفقالأيوبمناللهعلىأكرميومئدالأرضظهرعلى

هذهمنعليهأشدكانشيئاأيوبيسمعفلم.هذابهبلغماحاجةهذافىدتهكانلو

-(آلزجمينأزخمو!ؤأنت:فقال،اللهإلىذلكردثمآلضر(م!!مئيئرب:فقال،الكلمة

عينفنبعتبرجلهفركض،(42:)ص(ؤشزالبتاردلتم!تغفقذابىفلك!أبمفق:لهفقيل
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ولا،النقدأماميثبتلا،مهلهلالقصةنسجأن:)الحق:شهبةأبوالعلامةوقال(4)

منكانإنما،المرضمنأيوببهأصيبماوأن،صحيحنقلولا،سليمعقليؤيده

(كالروماتيزم،البشرةعلىأثرهايظهرلاالتىالأمراضمنوأنهوالمقزز،المنفرغيرالنوع

بقدمه،الأرضبضربأمرهلمااللهأنذلكويؤيد،ونحوهاوالعظام،المفاصلوأمراض

فنبعتبرجلهالأرضضربإنه:وقيل،اللهبإذنفبرأ،وشربمنهافاغتسلعينفنبعت

أعلموالله،منهافشربباردةعينفنبعت،أخرىمرةوضربهامنهافاغتسل،حارةعين

الماء)1(.نبعفىولاالضربفىالتعددعدموظاهرالقرآن،بالصواب

دالاياتلهذهالتفسيرالصحيحهووما؟ق!اأينولكن(51

يئضبآلهـثتيط!نضممتيئرثوأيخا:تعالىقولهمردهاكانالإشكاليةبأنأولآنقر)أ(

تعالى.اللهمعالأدبيعرفلامنعلىخفيتإشكاليةلكنها(41:)ص(ؤغذالب

!مووالنبىوضحهاكماتعالىاللهإلىالشرنسبةمنالتحرزالأنبياءعادةمنفإن()ب

مسلم.رواه.،إليكليسلاوالشر

كه!قفؤتيثئيهينقيرضصث3)ؤإذأ:السلامعليهإبراهيماللهنبىقول:النماذجهذهومن)ب(

أنتصديجة*ؤقار:السلامعليهلموسىنونبنيوشعاللهنبىوقول.(8.)الشعراء:

بخرقها:مأمورأنهرغمالسفينةعنالسلامعليهالخضروقول.(63:)الكهف(3آقيطن

.(79:)الكهف!(أمجتهاأنلاوأزدت

.(82:)الكهف،!آفيركثغنقغلتةوأؤقا:القائلأنهرغمنفسهإلىالعيبفنسب

أ!نيئ:يقولوأخرئ،للشيطانالمرضينسبفتارةالسلامعليهأيوبفعلوهكذا

شكلألهولرسمنايؤذىمخلوفاالضرلتصورناهؤلاءمنهجعلىجريناولوآلضرمهو

ثمصحيحغيرفهضافهملأنهكذئاالدنيافملأخطأالأمرالقضاصفهملقد،ووهفا

.(51/152)القرطبىبهذاقالواوممن.بمقتضاهحكم

عنه،اللهرضىهريرةأبىعنحديئاالسلامعليهأيوبقصةفىالبخارىروىوقد

فجعل،ذهبمنجرادعليهخرعريائايغتسلأيوب"بينما:قال!رراللهرسولأنوفيه

بلى:قال؟ترىعغاأغنيتكأكنألمأيوبيا:ؤتجلغرريهفناداه،ثوبهفىيحثىأيوب

.(2)"بركتكعنلىغنىلاولكنربيا

.281صوالموضوعاتالإسرائييات(1)

.الأنياءأحاديثفى(1339)البخارىصحيح(2)
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8السلامواخضرعليهماإلياصخرافة(2)

عباسابنعنعطاءعنجريجابنعنرزينبنالحسنفيهبسندعساكرابنروى"ت

منهماواحدكلفيحلق()الحجالموسمفىعامكلوإلياسالخضر)يلتقى:قال،مرفوغا

مااللهإلأالخيريسوقلااللهشاءمااللهبسم:الكلماتهؤلاءعنوشفرقانصاحبهرأس

حوللا،اللهشاءمااللهفمننعمةمنكانما،اللهشاءمااللهإلاالشريصرفمااللهشاء

مناللهآمتهمراتثلاثويمسىيصبححينقالهنمن:عباسابنقال(بالئهإلاقوةولا

.والعقربوالحيةالشيطانومن:قالوأحسبه:قال.والسرقوالحرقالغرق

.محفوظغيروحديثهرزينبنالحسنوفيه،جريجابنفيه:كثيرابنوقال8قلت

.عندىبالمعروفليس:عدىابنوقال

رزين.بنبالحسنواهحديثهو:المنادىبنالحسينأبووقال

ضمرةعن-(؟)كذابوهو-الجهضمىالح!نبنعلىعنأيضاعساكرابنوروىتة:

أبيهعنالحسنبناللهعبدعنالقشيرىقلادبنالعلاءعنأبيهعنالمقدسىحبيبابن

جبريلبعرفاتعرفةيومكل)يجتمع:قال،مرفوغاطالبأبىبنعلىجدهعن

البدايةفىكثيرابنعنهقالموضوغاطويلأحديئاوذكروالخضر(وإسرافيلوميكائيل

الحمد.ولتهقصذاإيرادهتركنا(48"/1)

ضعيفة-هناأى-المرفوعةالأحاديث)وكل:البدايةفى(1/481)كثيرابنقالثم

الإسناد،فىضعفعنأكثرهايخلولاوالحكاياتالدينفىحجةبمثلهايقوملاجدا

الخطأعليهيجوزلأنهغيرهأوصحابىمن.بمعصوآليسمنإلىصحيحةأنهاوقصارها

أعلم.والله

وردها.الأحاديثهذهلدفعهنايصلحالسلامعليهالخضروفاةأدلةمنذكرناهوما

.(432:)البعره(قذزآئفؤيئالونرريترمؤؤحؤيمنخزخوأينوم!آلذحزقيالالنبى(3)

ؤتجل:غرالحققولوهوء؟ت

!أةر5!صصصهص،لهر5صءص

إناخيفؤثؤفوئوااللة!ؤققالالغؤقيقذزالوفليدنرمؤؤمؤيمنخزخواينالذإلىتز!ا!

.(432:)الضرة(تيثئكزونلآأ!تزآلئماسيىؤلبهنآل!مالميىتيلذوقضليآدنة

.موضوعفالحديث(1)
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يتما!ع8يقا!قلتفمال!ليراء!ب8محاتله!من!ا8لأسرائيلياتاا652

-1/274)والسيوطى،تفسيرهفى(5556-1056)جريركابنالرواةنقلوقد

طريقمنعباسابنإلىونسبوها،منبهبنوهبعنالقصةهذهالمنثورالدرفى(743

وجدناهمامجموعمنالروايةوملخصضعيفوهوالعوفىطريقومن،السئدى

تى:كالآ

وأشرافهم،أغنياؤهمخرجالطاعونفيهموقعإذاكانوا،إسرائيلبنىمنقومهم

فلما،شىءالآخرينيصبولمالمقيمينعلىالقتلفاستحروسفلتهمفقراؤهموأقام

فأرسلجميقافطعنوا،نجوناصنعواكماصنعنالو:قالوا،الأعوامتلكمنعامكان

فمر،واحدمكانفىفجمعوهمالقرىأهلفجاءهم،تبرقعظافافصارواالموتعليهم

:فقالنبىبهم

فتكلم،وكذاكذاقل:فقال،وعبدوكبلأدكفعمرواهؤلاءأحييتشئتلوربيا

فعودهمفإذاتكلمثم،لحقاتكسىالعظامفإذاتكلمثم،تركبالعظامإلىفنظر،به

%ة!ؤيظشميعآدئةأدظؤآظفؤأآدطهستببليفي3)ؤقخفوألهمقيلثم،ويكبرونيسبحون

)البقرة:442(.

تجتمعى،أنيأمركاللهأنالعظامأيتها:فيقولينادىكانحزقيلأنوهبوروى

فتلازمتوالعقبالعصبينبتأنيأمركاللهإن،العظامأيتها:ودقول،فتجتمع

عليهوتزيدبل،(51-37/1)حزقيالسفرعننقلآالمروىالهراءهذاغيرإلىواشتدت

.الخرافاتفى

بدعفى-الله،.رحمهالغمارىالشيخنسبهقولهوعينىعليهوقعتماوأعجب

والحياة،هوالاحتلالالموت)إن:قال،الثهرحمهعبدهمحمدللشيخ28صالتفاسير

له.وغفرالشيخاللهورحم(الاستقلالهى

يتأتىإولا:وقالولالرواياتهذهالقديرفتحفى!1/262)الشوكانىذكروقد

.(بفائدةطرقهامنالاستكثار

الاية4لهذهوالتفسيرالصحيح

ئوأؤكأأآرصتقؤقؤأقيفوأ!صأي!لفؤحففؤأل!وينآلذإلىكألأأ!:تعالىاللهبقولبربطهايأتى

قيزشاؤقالوأخشةألتذأؤآدتةآلنماسقحقخشتجهمحسودتمامتهؤقصؤإدألا!قئاظيهؤفققاكتمتآلزجتؤة

ؤل!تقىق!زتقسآةأك-ألاؤقليلآلذيحاضتخقلقسيبأقلإلمتأخزضآتؤلأآئقتاتظيتاكخئبت

.(77:)النساءقييلأمهـعظقخون
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القتالمنخافالكتابأهلوفريق،هناالمذكورينالمسلمينفريق:الفريقينكلاإن

تليقلا-الموتمنالخوفأى-صفةتزلألأنها،آؤالتعبيرنفسيستخدمبالقرآنفإذا

بأنوأعلمهموأحياهماللهفأماتهمالكتابأهلفريقفأما،تعالىبالقهمؤمنأوبمسلم

واقع.بغيرهافهو،الميدانساحةفىيكنلمإنالموت

بروخاكانتولووقائيةإجراءاتمناتخذوامهماأنهمفأعلمهمالإسلامأهلوأما

خيروالآخرة،قليلالدنيامتاعالحالتينكلاوفى(عليهموتسلطالموتلنالهممشيدة

وجاهد.آمنإنللجميع

.الظلالفىقطبسيدوالأستاذ،الشنقيطىبهقالماوهذا

الكتابأهلعنالمرويةالقصةعنالوجيزالمحررفى(2/345)عطيةابنوقالة؟ت

تعالىاللهأنالآيةمناللازموإنما،الأسانيدلينكلهالقصصوهذا،فيهاوالصحيح

مكخرجواالبشرمنقومعنوالتوقيفالضةجهعبارةفىإخبازا!رمحمذنبيهأخبر

بعدهممنخلفوكلهمليروا،أحياهمثمتعالىاللهفأماتهمالموتمنفرازاديارهم

مغتير،اغترارولا،خإئفلخوفمعخىفلا(غيرهبيدلاتعالىاللهبيدهىالإماتةأن

.بالجهاد!شيةمحصدأمةمنالمؤمنينأمريدىبلتالآيةهذهاللهوجعل

.النفوسإليهتستريحماوهذاقلت،

الكهففتيةقصةفىإسرانيليات

تعالى:قولهمنالآياتمنالكهفسورةفىالقرآنفىتعالىاللهذكرهاالقصةوهذه

إلمفآئعتيةأؤىإدغخئا"ءءايخيتامنؤآلزقيصكأزأآلتحق!أتأضخئتخ!يئت!أ!لا!

كأاذاكلنمفئضزساجحعزشتذامىأفيرتاتخاؤقيئزخةلذنلثيمناتنماةزشآققائوأ!ف!لآ

زاشفؤ*طئفؤؤلفوئونتقحة!ستيفولون:تعالىقودهإدى(11-9:)الكهف(غذدايميينآل!فنب

يمقففؤ*قاأظؤليذيميمزفتمافلؤتامئفؤكئفؤشبعةؤيفولونبآئغيمبزخماستادشهؤ*فئفزخ!تة

.(22)الكهفص:اكه!أدقآمئفؤييهولتمئتفمتؤلاطهرامزآءيخيه!*فاليقلآقليل

الكتابأهلاستفتاءعدمفىالإسلامةأمةعلىجاءالتشديدأنهناأزعموأنا8قلت
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بتاى9يفا!فلتفال!براءبا؟محكا!وطو8ا؟س!ائيلبان832

أى-وإنها،أعلموالله،الوجوبسبيلعلىهناوالنهى،غيرهامنأكثرالقصةهذهفى

الكتابأهلعنتنقلألاالأمةهذهعلىشددتعالىاللهأنإلابمكةنزولهارغم-الآية

أقرهاقاعدةلكنها،القرآنىالقصصكليتنزلأنالشريعةفيهتكتمللموقتفىشيئا

،الكتاببأهللهمحاجةفلا،المسلمونهداهعلىيسيرأساشاتكونحتىمبكراالقرآن

القرآنى.القصصبقيةفىالأمرفليكنوهكذا،تعالىاللهعندمنجاءبماالاكتفاءوإنما

،النقا!هذهفىءتجافقدفيهمالواردةالإسرائيلياتواما

ابنروايةفى،أسمائهمإن:(58229)الطبرىفقال(الكهفاصحاباسم(1)

وبيرونس،،وكشوطوش،ومرطوس،ويمليخا،ومحسملينا،)مكسملينا-سعبا

ثمانية.جعلهموبذلك.(قالوسويطونس،ودينموس

واسم.الرومملوكمنملكوهو()دقيانوسالملكاسمجعلواالنصنفسوفى(21

.(لهسوسأ)مدينتهم

رصدهالصعبفمنالكبيرالقطعمنكاملةصفحاتخمسالنميستغرقولأن(3)

عليهالذىالجبلاسمأنذكرفقد،الإسرائيلياتمنفيهجاءماأعلامنذكرولكن

.()بناجلوسالكهف

قطمير.:وقيل،حيزمالكهفواسم

أحمر.لونهوأن،خمرانالكلبواسم

المؤمنينمناثنانقامدقيانوسوفقدهمكهفهمفىناموالماالكهفأصحابوأن(4)

هعا:والمؤمنان،رصاصمن)ولوحينلوحعلىأسمائهمبكتابةإيمانهمايكتمان

.(وروناس،بيدروس

.(مرقوم)كتابمنهو:وقيل،أسماءهمعليهمالمكتوبهوالرقيمأنوزعموا(5)

مالك.بنوأنسالشعبىقولوهو،كلبهم:الرقيم(01/365)القرطبىوقال

.الرواة:الرقيم:عكرمةوقال

!!الخضرأقامهالذىالجدارتحتالذهبمناللوح:الرقيم:وقيل

.الماءمجرى:أى،الوادىرقمة:وقيل

يتهملاوكانعبيد:لهيقالبالكوفةرجلقالسفيانطريقمنوذكروا(61

إنبجاسمها)بلدإنبجانىكساءكأنهأحمرالكهفأصحابكلبرأيت:وقال،بالكذب

!!(الاكسياتتصنع
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ذكرواكرواتهامكذوبةقصة(284-124)المجالسعرائسفىالثعلبىروىوقد(7)

.!-النبىبصحابةفكيفالأمةف!متاقإلىنسبتهايصحلاكذبأموزافيها

والمفسرين،ا!ققينأقوال

كانواأنهمالرواياتهذهمنيظهر:الوجيزالمحررفى(01/367)عطيةابنقال(1)

حلقدبذلكوهو،مفيدأمروهو،المملكةنبلمنوذلك،للحوادثمؤرخينقوفا

الرقيم.إشكالية

والرقيم4،والأواه،حنائاإلاأعلمهالقرآنكل:عباسابنقال،صحيحوبسند(2)

عنهما.اللهرضىعباسابنعنالروايةهذهيؤيدطريقمنأكثروجاء

فأعجميةالكهفأهلأسماءوأما:تفسيرهفى(01/368)القرطبىوقال(3)

.؟اومعرفتهافىوالسند

مناوأراد،القصةبهذهتعالىاللهأخبروقد:(5/851)تفسيرهفىكثيرابنوقال(4)

لنافائدةلاإذ،الأرضمنالبلادأىفىالكهفهذابمكانيخبرناولم،وتدبرهافهمها

شرعى.قصدولا،فيه

ولالهاحاعوللاأقوالعلىلونهفى-الكلبفىواختلفوا:(51/901:قالثم

رجممستندهافإن،عنهينهىمماهىبل،إليهاحاجةولاعليهادليلولا،تحتهاطائل

بالغيب.

كلبهمواسم،الأسماءبهذهتسميتهم)وفى:فقال،(5/211)كلههذاأجملثمءإع

.(أعلموالله،صحتهفىنظر

مزآءتجلألهيهؤضانن!إقلآ:تعالىالفهقالوقد،الكتابأهلمنمتلقىهذاغالبفإن

ضنتئت\إؤتلأ:فائدةكبيرعليهيترتبلاذلكمعرفةفىالأمرفإن،ليئاسهلآأىأضهزا(

رجفاأنفسهمتلقاءمنيقولونهماإلابذلكلهمعلملافإنهمأىفيهومئفؤأقذا(،

لاالذىبالحقمحمدياالثهجاءكوقد،معصومكلامإلىاستنادغيرمنأى،بالغيب

.والأقوالالكتبمنتقدمهماكلعلىالحاكمالمقدمفهو،فيهمريةولافيهشك

كيفيةالصحيحالحديثفىياتالم:المعانىروحفى(51/431)الألوسىوقالء

.(نبئهممنتعالىاللهقص!ماعلىإلامعولولاوخروجهماجتماعهم

!!بالغيبيرجممنلعلملناحاجةولاالقرآنبهجاءمامعفلنتوقفإذن
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يثا!ح؟ق!.يقالتفاله!ط!راء!ب!عانطه!ها8لأسلائيليانا

القرنينذىقصةفىوالموضوعاتاطهسرائيليات

إنا+قيصأ+حطءشو!ةشأتقوأتلأقئكأنئنأى9غن:!)ؤيفونلتتعالىقولهفىوهوالمذكور

المفسرونوذكر(85-83:)الكهف*؟ستتتإفأشغشتتا:سقئضليمنؤءآتينةآلأزضيىفياءوضكنآ

منها:وموضوعالتإسرائيلياتهنا

القرنين4ذاليسالاسكندرالمقدونى(1)

عنأنعمبنزيادبنالرحمنعبدعنلهيعةابنطريقمنالنب!ط!عيي!إلىكذئارفعوهما

قالا:،نتحدثعامربنعقبةإلىبناانطلق:لصاحبهقالأحدهماتجيبمنشيخين

عندهمنفخرجتاللهبه!ءرسولأخدميوفا)كنت:فقال،لتحدثناجئنا:فقالافأتياه

عليه،لنافاشتأذن،اطهمكيهسحرسولنسألأننريد:فقالوا،الكتابأهلمنقومفلقينى

:قالثم،(اللهعلمنىماإلاعلملىما،لهمومالى)ما:فقالفأخبرته،عليهفدخلت

:قالثم!وجههفىالسرورعرفتحتىفرغفما:قال.!ئمنهم!فتوضأماء(لى)اسكب

شئتم)إن:فقال.يديهبينفقاموافدخلواأصحابى(منرأيتوقن،على)أدخلهم

بلى:قالوا(أخبرتكمشئتموإن،مكتوئاكتابكمفىتجدونهعمافأخبرتكمسألتم

منشائاكان:كتابكمفىتجدونهوما،القرنينذىعنتسألون)جئتم:قال.أخبرنا

فقال.السماءفىبهفعلاملكجاءهفرغفلماالأسكندرلةمصرمدينةفبنىفجاء،الروم

أرى:فقال9ترىما:فقال.بهعلاثم.ومدائنمدينتىأرى:قال؟ترىما:له

بالدنيا،محيطاليمفهذا:قال.الأرضأرى:قال؟ترىما:فقال.بهعلاثم.مدينتى

يزلقلينانجبلان:وهو.الستدبهفأتى،العالموتثبت،الجاهلتعلمإليكبعثنىاللهإن

،أخرىأمةإلىبهمضىثم،ومأجوجيأجوججاوزحتىبهمضىثم،شىءكلعخهما

أخرىأمةبهقطعحتىبهمضىثم،ومأجوجيأجوجيقاتلونالكلابوجوهوجوههم

أمةإلىهؤلابهقطعحتىمضىثم،الكلابوجوهوجوههمالذينهؤلاءيقاتلون

اهـ.0(1)(سغاهمقدأخرى

فيه:تقدحوعلل،سوآتالحديثوفى

فنسى.كتبهاحمرقتشيخالمصرىلهيعةابنفيه(1)

.(271-8/027)تفسيرهفى(52327)الطبرىالحديتذكر(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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منضعيفأفريقيةقاضىوهو(الأفريقىأنعمزيادبنالرحمنعبدوفيه(2).

السابعة.

المصائب.تأتىهناومن،تجيبمنرجلينجهالةوفيه(3)

وهوأسندهحديئاجريرابنأورد)وقد:تفسيرهفى(5/431)كثيرابنوقالبة:

القرنين،ذىعنالنبىض-وليسألونجاءوااليهودمننفرآأنعامربنعقبةعن،ضعيف

طولوفيه:قالثم-الحديثوذكر..أخبرهمفيمافكان،ابتداءلهجاءوابمافاخبرهم

إسرائيل.بنىأخبارمنأنهفيهماوأكثر،يصحلاورفعه،ونكارة

فيليبسابنفهوالمقدونىالأسكندرأما،مؤمنالقرنينذاأن-اللهرحمه-ووضح

فىوقال.المشهورالفيلسوفأرسطاطاليسوزيرهوكان،الرومبهتؤرخالذىالمقدونى

وكان،الأسكندريةبانىالمقدونىفيليبسابنهو)والإسكندر:(2/484)البداية

أرسطاطاليسوكان،سنةثلاثمائةمنبنحوالمسيحقبلوكان،بدهرالأولعنمتأخرا

عبدالقرنينذافإن،طويلعريضوفسادكبيرخطأفىوقعهوإنهقالفمن،وزيره

.فيلسوفا(وزيرهوكانمشركافكانالثانىوأما،عادلوملك،صالحمؤمن

4(القرنين)ذىبسرتسميتهفىوأوهامخيالات(2)

فيتم:لهفقيل.ملكاالقرنينذوكان:منبهبنوهبعن(23279)الطبرىقالةةء

.وفارسالرومققك:بعضهمفقال.الكتابأهلفيهاختلف:قال؟القرنينذاشمى

صفحتىلأنذلكسمىإنما:آخرونوقال،القرنينشبهرأسهفىكان:بعضهموقال

.نحاسمنكانتارأسه

:قالأنه(23278-23277-23276)طالبأبىبنعلىعنالطبرىوروى!

قرنهعلىفضربوه4الثهإلىقومهفدعا،فناصحهالثهناصحصالخاعبذاالقرنينذوكالن

القرنين!ذافسمىفماتقرنهعلىفضربوهاللهإلىقومهفدعا،اللهفأحياه،فصات

بردها،نقولولذا،صحيححديثمنفيهاصهلم!ث!وصعملاعنيثبتلمأباطيلوهذه

بذلك.تسميتهنعلمولا

الثريا4فىخيلهيرب!(3)

القرنين؟بذىعلاقتهماولكن،السماءفىبعيدنجموالثريا

اذأنتقولأنت:الأحبارلكعبقالسفيانأبىبنمعاويةأنلهيعةابنروى!

:1ثوإنخاقالتعالىالثهفإنذلكقلتكنتإن:كعبقالبالثريا؟خيلهيربطكانالقرنين
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.شتئا(ءتيمننليتينةؤءاالأزخيىفىولةقكنا

الحديث.فىضعيفلهيعةابنأن:بدةاوأقول!

-كمامعاويةعنصحماوبينالحادثبينوريط،هناالخيطالتقطكثيرابنولكنتإة

كثيرابنفقال.(الكذبعليهلنبلوكخا)وإن:كعبعنقالأنه-البخارىصحيحفى

معاويةمعوالحق،الصوابهوالأحباركعبعلىمعاويةأنكرهالذىوهذا:(5/441)

فيمايعنى(الكذبعليهلنبلوكنا)وإن:كعبعنيقولمعاويةفإنالإنكار،ذلكفى

منأنهاصحيفتهفىالشأنولكن،صحيفتهفىليسمانقليتعمدكانأنهلاينقله

تعالىاللهخبرمعلناحاجةولا،ومختلقومحرفمبدلاغالبهاالتىالإسرائيليات

وفسادكثيرشرمنهاالناسعلىدخلفإنه،بالكليةمنهاشىءإلىكسههاللهورسول

منشىءإلىللبشرسبيللافإنه،مطابقولاصحيحغيركعبوتاويل...عريض

.السمواتأسبابفىالترقىإلىولا،ذلك

يؤتىمماأنه،(23:)المل،ء.قئمننلي،)ؤأوييت:بلقيسحقفىثعالىاللهقالوقد

وكسر،البلادلفتحوالوسائلالأسبابلهاللهيسئرالقرنينذووهكذا،الملوكمنمثلها

.الشركأهلوإذلال،عداءالأ

بلغكيفسألهرجلأأنعنهاللهرضىطالبأبىبنعلىعنأخرىروايةذكرثم"ت

،الأسبابلهوقدر،السحابلهسخراللهسبحان:فقال؟والمغاربالمشارقالقرنينذو

اليد.لهوبسط

(ا!ياةوعينرض!اوذوالقرنين.

بذلكوتمسك-الخضرهوكانالقرنينذىوزيرأنوالمفسرونالقضاصذكروقد)ء

.-كثيرابن

الملائكة،منصاحبلهكانالقرنينذاأن،جذأعخعيفوهووكيعابنعنوذكرواقئ

فذكر؟الحياةعينلهايقالعيئاالأرضفىتعلمهل:القرنينذوفسأله.زنافيل:لهيقال

فانتهى،مقدمتهعلىالخضروجعل،طلبهافىالقرنينذوفذهب،مكانهاصفةله

ذوالقرنين.إليهايهتدولممنهافشربالظلماتأرضفىهنالكواليفىإليهاالخضر

فأعطاه،الظلماتبأرضقصرفىبملائكةالتقىالقرنينذاأنفذكرواعادواثمتي

مثله،حجرألفمقابلتهفىوجعلوا،الحجروزنجيشهإلىرجعفلماحجراملك

به،فرجح،ترابمنحفنةعليهوجعل،حجراقبالهفوضع،الخضرسألحتىفوزنها
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وتعظيغالهتكرئماالعلماءلهفسجدبالترابيوارىحتىيشبعلاآدمابنمثلهذا:وقال

أعلم.والثه

القرنينذاأنالكتابأكلبعضعن()الكذابالكاهلىبشربنإسحاقوذكرتا

.(سنة)1آلافثلاثةوعمرهتوفى

صفحةأسودأنأشألممنبهبنوهبعنمطولأخبرا(5/382)السيوطىوذكرتي

وتأكل،والدوابالوحوشتفترسكالبهائمالإنسمنأممافيهذكرفقد،بهالكتابهذا

طبيعتهممعتستحيلللإنسآوصافاوذكر-البرص-والوزغوالعقاربالأرضحشرات

تعالى.اللهخلقهاالتى

والزنادقة.الكذابينلأخبارإنهابيدهنفسىوالذى

فأخذالأرضفىلهتعالىاللهمكنصالحملكأنهالقرنينذىفىيعتقدأنينبغىوما

لهذهدرشاليكونالإسلامونشروالمشركينالأعداءفقهر،ربهعلىوتوكلبالأسباب

أعلم.والله،النبوةانقطاعبعدوقدوةومثلأالأمة

ومأجوجيأجوجقصةفىوالموضوعاتالإسرائيليات

ققلآلأزفيفيشقسيذونتماؤقأخوبخيأخوبخإنآئقزتتنيدا!قائوأ:تعالىاللهقالوقدتإ*

.(94:)الكهفؤتيتهزشذا(تيتخاتخغلأنظنخزفاتلتتخغل

،الولدانلهتشيبأعاجيب،ومأجوجيأجوجوصففىالأعاجيبوردتوقدةة.

ماوأوهام4وخيالات،أساطيراتطالعحينوليلةليلةألفقصصمنقصةتطالعفكأنك

.سلطانمنبهااللهأنزل

يأجوجعن!هصت!راللهرسولسألت:فقالحذيفةعنحديئا"خيررالنبىإلىرفعوافقد"ب

أحدهميموتلا،أمةألفأربعمائةأمةكل(أمةومأجوج)يأجوج:فقال،ومأجوج

لنا.صفهماللهرسوليا:قلت(السلاححملكلصلبهمنرجلألفإلىينظرحتى

)شجر:قالالأزز؟وما:قلت.الأرز(أمثالمنهمصنف:أصنافثلاثة)هم:قال

ولاجبللهميقوملاالذينهؤلاء:قالثم.السماءفىذراعمائةالشجرةطولبالشام

.المنئورالدرفى(4/142)والشوطى،الثعلبىتفيرفىشجدهاالأخبارهذهومئل(1)
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وحشيولابفيلييمرونلا،بالأخرىويلتحف،أذنيهإحدىيفترش-منهمصنف،حديد

وساقتهم،بالشاممقدمتهم،أكلوهمنهمماتومن،أكلوهإلاخنزييرولا،جملىولا

.(طئريةوبحيرة،المشرقأنهاريشربون

فيه:وزادعنهاللهرضىمسعودابنعنالحديثهذافروىالسيوطىعادثمة؟ث

.(بخراسان)وساقتهم

حتىمنهمرجليموتالا:قال"!وأنهالنبىعنالخدرىسعيدأبىعنوذكرواتة:

.رجل(ألفلصلبهيولد

ولدمنومأجوجيأجوج)إنك!ض:النبىعنعمرابنحديثأيضاالسيوطىوروىتة:

ذريتهمنتركإلامنهمرجليموتولا،معايشهمالناسعلىلأفسدواأرسلواولوآدم

!!(ومنسك،!س!اتو،تاويل:أمثلاثوراءهموإن،فصاعذاألقا

مخالبلهم،شبرطولفىمنهمصنف:قالعنهالثهرضىعلتاأنالقرطبىوذكر:؟:

الحرتقيهموشعور،الذئابوعواء،البهائموتسافد،الحماموتداعى،السباعوأنياب

!!فيهايصيفونجلدةوالأخرى،ا!يفئشتونوبرةإحداهاعظاموآذان،والبرد

فخلقوافأسفبالترابماؤهفاختلطالسلامعليهآدماحتلم:الأحباركعبوقال:؟ث

.الأمجهةمنلاالأبجهةمنبنامتصلونفهمالماءذلكمن

.تعقيب،

مرتين:بالوضععليهاهوحكمفقدالسيوطىذكرهاالتىالأحاديثأما!1)

.وا؟بإسنادروى:قالحيثتفسيرهفىمرة.؟ت

.(1/591)المصنوعةاللآلئكتابفىوالأخرى؟ة

متحيرينيجعلضاماهذاإنفيبمثلهاكتابهصفحةوسؤد،بهاواستشهدعادافلما!إذن

نفسهالوضعوهو،اللهرحمهكالسيوطىوالكفاءةبالعلملهامشهودفذةشخصيةأمام

هذاإلىالداعىأوالحاجةفما،التفسيرأهلمنالكمابأهلعننقلواالذينلبقيةبالنسبة

!؟وافتراءكذبأنهتدوينهقبلنفسهالتفسيركاتبيعلمالذىالحشو

مردودفهذااحتلملماآدممنىمنومأجوجيأجوجأصلأنمنكعبذكرهماأما(2)

الأنبياءلأننظروفيهعليهمردودوهذا:تفسيرهفى(11/56)القرطبىقالفقد،عليه

.المجالهذافىهوالصحيحوهذا.يحتلمونلاعليهموسلامهاللهصلوات

تمافا.فيهانشكيجعلنابالخرافاتالسابقةالرواياتامتلاءأن(3)
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الغريبةةالمبالغاتهذهفيهليسفعلأبالشاموهوالحديثفىالمذكورالأرزفشجر؟ت

للغاية.عاديةشجرةبأنهإلايشهدأحدولا

وخلقهموالبشريتفقماأمرفإنه،الأخرىوافتراشه،بأذنهأحدهمالتحافوأمابتي.

وطبيعتهم.

بأنهمقوله،عليهمكذوبةأنهافىأشكولا-عنهاللهرضىعلىروايةفىوالأسوأتة:

أذن،عريضةوآذان،طويلةوشعور(وأنياب،مخلبيستحيلالشبربهذاإذاثمشبر

.للشتاءوأخرىللصيف

ولكن،قديرشىءكلعلىوجلعزلأنه؟وجلعزاللهقدرةمنننكرهلاهذاإنتإء

ابنقالوقد.آلقتحيثإلىالرواياتهذهفلتذهب،النبى!يروعنالخبربهذايصحلم

عقلمنلاعليهدليللاجذاغريبقول)هذا:(5/471)تفسيرهفىاللهرحمه-كثير

منعندهملماالكتابأهليحكيهماعلىهاهناالاعتماديجوزولا،نقلمنولا

.(أعلمواللهأسانيدهاتصحلاغريبةأحاديثوهى..أعلمواللهالمفتعلةالأحاديث

4ومأجوجيأجوجقصةفىالصحيحء

غنهاللهرضىالخدرىسعيدأبىحديثمنالصحيحينفىثبتفقد،كثرتهم(1)

ابعث:فيقول.وسعديكلبيكةفيقولآدميا:يقولتعالىالله"إن:قالمخ!النبىعن

إلىوتسعودنماوتسعةتسعمائةألفكلمن:فيقولالنار؟بعثوما:فيقول.الناربعث

نإ:فقال.حملهاحملذاتكلوتضعالصغيريشيبفحينئذ،الجنةإلىوواحد،النار

.(1)"ومأجوجيأجوجكثرةإلاشىءفىكانتاماأمتينفيكم

لكن،تعالىاللهخلقمنوبأنهم،السلامعليهنوحبنيافثنسلمنوأنهم(2)

وهيئتهم.عورتهمنجهل

تأخوبخفيختا9إ!ختئ:تعالىقالكماالساعةعلاماتمنخروجهموأن(3)

الخبىول"ص!أنعليهمتفقحديثوفى.(96:)الأنبياء(!يفونقذبفنضؤؤخوؤقئماخوبخ

ومأجوجيأجوجزذممناليومفتح،اقتربقدشرمنللعربويل،اللهإلاإله"لا:قال

اللهرسوليا:جحشبضتزينبفقالت.-تليهاوالتىالإبهامبإصبعهوحقق،"هذهمثل

.(2)"كثرالخبثإذا"نعم:قال؟الصالحونوفيناأنهلك

.الإيمانفى(222)وسلم،الأنبياءأحاديثفى(3348)البخارى:صحيح(1)

.الفةطفى(0288/1)وصله،الأنياءاحاديثفى(6334)البخارى:عحيح(2)
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هوفبينما...":قالمخروالنبىأنعنهاللهرضىسمعانبنالنواسحديثوفى

فحرزبقتالهملأحديدانلا،لىعباراأخرجتقدأنى:عيسىإلىاللهأوحىإذكذلك

فيمر،ينسلونحدلمحبكلمنوهم،ومأجوجيأجوجاللهويبعث،الطورإلىعبادى

،ىمامرةبهذهكانلقد:فيقولآخرهمويمر.فيهامافيشربونطبريةبحيرةعلىأوائلهم

رينارمائةمنخيرلأحدهمالثوررأسيكونحتىوأصحابهعيسىاللهنبىوئخضر

رقابهم.فىالتغفعليهمالثهفيرسل.وأصحابهعيسىاللهنبىفيرغباليوملأحدكم

فلاالأرضإلىوأصحابهعيسىاللهنبىسهبطثم.واحدةنفميركموتفرسىفيصبحون

عيسىاللهنبىفيرغب،ونتنهمزهمهمملأهإلاشبوموضعالأرضفىيجدون

الله.شاءحص!فتطرحهمفتحمهلمالبختكأعناقطيرأالفهفيرسل،الثهإلىوأعحابه

كالرلقة،يتركهاحتىالأرضفيغسل،وبرولامدربيتمنهيكنلامطرااللهيرسلثم

الحديث.0(1)"...ثمركأنبتى:للأرضيقالثم

إلىينتهواحتىيسيرونثمماءمرةبهذهكانلقد...":(2)أخرىروايةفىوزاد

قنفلنقتلقفتمالأرضفىمنقتلنالقد:فيقولون-المقدسببيتجبلوهو-الخمرجبل

."...دفامخضوبةنشتابهمعليهماللهفيردال!متماءإلىبنشابهمفيرمون،السماءفى

العلماء8فيهاختلفيثحك.

ومأجوجيأجوج"إن:!مواللهرسولقال:قالعنهالثهرضىهريرةأبىوعنءة

ارجعوا:عليهمالذىقال،الشمسشعاعترونكادواإذاحتى،يومكليحفرون

علىيبعثهمأناللهوأراد،مدتهمبلغتإذاحتى،كانماأشذاللهفيعيده،غذافسنحفر

فسنحفرهارجعوا:عليهمالذىقال،الشمسشعاعيرونكادواإذحتى،حفرواالناس

فيحفرونه،،تركوهيومكهيئتهوهو،إليهفيعودونواستثنوا،تعالىاللهشاءإن،غذا

فيرمون،حصونهمفىمنهمالناسويتحصن،الماءفينشفون،الناسعلىويخرجون

،الأرضأهلقهرنا:فيقولوناجفط)3(الذىالدمعليهافترجع،السماءإلىبسهامهم

اللهرسولقال،بها"فيقتلون،أقفائهمفىنغفاعليهماللهفيبعث،السماءأهلوعلونا

.(4)"لحمهممنشكراوتشكر،لتسمنالأرضدوابإنبيدهنفسىداوالذى:!سيو

.(02)باب.الفةنفى(9372/011)مسلم:عجح(9)

.(7392/111)بقاصسر1(2)

نغفة..والواحدةالإبلأنوتمندود:والنغف.الدمملأها:اصظ(3)

عجح.إسنادهالزوائدوفى(0804)ماجهابن:صجح(4)
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متنهفىولكن،قوىجيد)وإسناده:تفسيرهفى(5/491)كثيرابنالحافظقالوقد

ارتقائهمنيتمكنيىالمخروجهمقبلأنهميقتضىظاهرالآيةلأن؟شديدةنكارةورفعه

الأحبار(لكعبمشابهةروايةروى)ثم.وشدتهوصلابفبنائهلإحكامنقبهمنولا

."والموضوعات"الإسرائيلياتفى،422صشهبةأبوذلكعلىووافقه

والثه-الأقوىهووالظاهر-نفسهليراجع(2/194)البدايةفىعادكثيرابنولكن

كعبعنمأخوداكان)فإن:-اللهرحمهفقال،التفسيربعدالتاريخكتبأنه-أعلم

محمولأفيكونمحفوطاكانوإن،المؤونةمناسترحنافقدبعضهمقالهكما،الأحبار

القولين،بينفجمع،(خروجهماقترابعندالزمانآخرفىيكونهذاصنيعهمأنعلى

القه.رحمه

لا)والآية:وقال،الصحيحةفى(1735)برقم4/431)الألبانىالشيخجاءثم

عنتتحدثفالآية،أبذاالسدنقبيستطيعوالنأنهمعلىبعيدمنولاقريبمنتدل

معيتمشىالحديثبل(نكارةولاتنافىفلا،الآتىالمستقبلعنوالحديث،الماضى

مهـو.تنيفونقذبؤمؤمجنضؤؤقأخوبخيأخوبخفيختإذا!ختئ:قولهفىالقرآن

أكلتقادمتإذاوالأبنيةالمعادنكلأناللهرحمهكثيرابنلهيتنبهلمماإن،!لق

منوغيرهاوالصدأ،والهواء،التعريةعواملمنلهتتعرضمماوشربعليهاالزمان

أمدوالساعةالقرنينذىوبين،عهدهطالإذابناءأىتآكلعلىتساعدالتىالعواول

بفعلأنهأو؟لهؤلاءبالنسبةالهدممثلويصبحسيتآكلالسدأنيصحأفلاطويل

أعلم.الثه؟،وشدتهوقوتهصلابتهلذهابسيترضللخروجمحاولاتهم

السد،مكانفىالفهرحمهالنتهمتقيطىللعلأمةوجيهرأى.

سبيل؟منإليهللوعمولوهلالسذ؟أين:الناسيقولوقد

السذ.وجودحقيقةفىالطاعنونيطعنوقد

موجودينكانوالو:)قولكم:-تعالىاللهرحمه-الشنقيطىالشيخقالوابحواب،

موجودينيكونواأنلإمكان،صحيحغير!!الناسعليهملاطلعالآنإلىالسدوراء

علىلإخراجهمالمحدرالوقتيأتىحتىالناسعامةعلىمكانهميخفىتعالىوالله

بنىجعلأنهمن()المائدةسورةفىتعالىاللهذكرهما،هذاإمكانيؤيدومما،الناس

لخهضفخزقةقإنقا!قالآ:تعالىقولهفىوذلك،سنةأريعينالأرضب!فىيتيهونإسرائيل

،الأرضمنقليلةفراسخفىوهم،الآية0(26:)المائدة!والأزضيىفييتيفونستفأزبيين
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لواجتمعوالأنهم،التيهأمدانتهىحتىالناسعليهميطلعولمونهارهمليلهميمشون

بم!!الثابتةرسولهوأخباريريدلمافغالفربك،حالكلوعلى،الطريقلهملبينوابأناس

الواردةالقصصمنونحوهذكرنامايخالفمماالكتابأهلبينيوجدوما،عادقةعنه

السماوية-الكتابمنغيرهأوالتوراةفىمنزلأنهزاعمين،الصحيحةوالسنةالقرآدنفى

يأتيهلاالذىالعظيمالقرآنهذافىصرحوعلاجلالثهلأن.علينايعوللايقيئاباطل

فىوغيرواوحرفوابذلوابأنهمحميدحكيممنتنزيلخلفهمنولايديهبينمنالباطل

رائع.رأىوهو.(1)(كتبهم

!إالمؤعومالملكوت

()قجبل+العمادذاتإرمفىإسرائيليات

جبلبلغت:يزيدلأبىقالرجلأأنالقلوبقوتفى(2/69)المكىطالبأبوروى

قاف؟

.صادوجبل(عينوجبل،كافجبلمنالشأنقريبقافجبل:فقال

بمنزلةجبلأرضييكلحولالمممفلىبالأرضينمحيطةجبال:قالهذا؟وما:لهفقيل

.قافجبل

وكانفوقهمطروحةنوحسفينةورأى،قافلجبلصعدأنهيخبرمحمدأبووكان

ولصفها.يصفه

!!قافجبلعلىفيفنهعهاقاعدوهورجلهيرفعبالبصرةعبدكان:وقيل

فىدثهمدينةألفدخلت:فقالالعماد؟ذاتإرممدينةدخلتهل:يزيدلأبىوقيل

!!العمادذاتأدناهاملكه

المغفلونهداهعلىوسار،الكتابأهلزنادقةابتدعهالذىالمزعومالملكوتهوهذا

لزآ)ما:قالإذالشافعىوصدق-الصوفيةطائافةوهى-الحمقىطائفةمنالمسلمينمن

.أبذا(عقلهإليهوعادهؤلاءأحد

بنيانهمأسسواالذينالحمقىالصوفيةبهايعترفأنحبماالتىالمرةالحقيقةهىوهذه

.(2/432)اليانأعواء(1)
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.لهؤلاءبقىفما،والهدفالوسيلةفسادصغفلقد،هايىجرفشفاعلى

)إرمفيهالأرضفىملكوئادتهأنالكتابأهلزنادقةعنليرثواالصوفيةجاءلقد

صدقواولوالكراماتوأصحابالأولياءإلايبلغهلاقاف()جبلوفيهالعماد(ذات

الحمقى.إلايدخلهلا:لقالوا

أنهموالحق(ق)و()إرممديخةأشهرهاكانالملكوتلهذاوأماراتعلاماتورسموا

ماوهوالتفسير،كتبفىأصلألهوخدواأنلولاالملكوتهذاليبتدعواكانواما

والموضوعاتالإسرائيلياتعلىللوقوف،القادمةالصفحاتهذهلهنفردأنسنحاول

.()قوجبل،العمادذاتإرممديضةفى

العماد"ذاتإرم.

قغلرإآ!تزك!نف:سبحانهفقالالقرآنفىتعالىاللهذكرهاالتىبعادمرتبطةوهى

أهلزنادقة!نوقد(8-6:(")الفجرآفقدفي!ها!يحققآلتيئم!آليقالياقيفىإزق!تنتجاليزظت

،وإرم(عادقصةفىالأباطيلعياغةفىالمسلمينمنهديهمعلىسارومنالكتاب

يلى:مافذكروا

إرمذكر!بروأنهالنبىعنمعديكرببنالمقدامعنحديماوضعواإرمسكانففىتة:

فيلقيها،كاهلهعلىفيحصلها،الصخرةإلىيأتىمنهمالزجل)كان:فقالالعمادذات

وعلامات،المنثورالدرفى(8/605)طىالسيووذكره.فيهلكهم(أرادحىأىعلى

عليه.ظاهرةوالوضعالاختلاق

فىجسملهمكان:قال،مجاهدعنتفسيرهفى(37134)الطبرىوذكر+!ت

.السماء

مائةأطولهمكان:قال،عباسابنعن(4/325)المحيطالبحرفىحيانأبووذكرء؟ت

آبائهم.خلقعلىكانتالزيادةوهذه.ذراغاستينوأقصرهمذراع

فيهايفرخالرجلعينوكان،عظيمةقبةمثلأحدهمرأسكان:منبهبنوهبوقال

.(والزنديقوالكذابالوضاعأحمق)فما.مناخرهموكذلك،والضباعالسباع

:(7/228)القرطبىعندكماهريرةأبىعن-ضعيفوهو-حوشببنشهروورى

رجلخمسمائةعليهلواجتمعحجارةمنالمصراعينيتخذعاليقوم.منالربخلكانإن

!!فيهافتدخلالأرضبرجلهليغمزأحدهمكانوإن،يطيقوهلمالأمةهذهمن
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الكذبفىفاقت،أرادهالمنالأساطيرهىوتلكبعينهالهراءهولهذاولعمرى

ولابربعهاجاءمايكذبراحنهارليلأحدناأنولو،وليلةليلةألفقصصوالتخريف

فلم،السماءفىذراغاستونطولهمنآدمخلقالثه"إن:حديثمنهمفأين،نصفها

عليه.متفقصحيحوهو.؟"الآنإلىينقصالخلقيزل

اإالاشطورةالمدينةإرم.

الثعلبىروى(471-441)(المجالس)خرافاتإلاأراهوما(المجالس)عرائسوفى

كعبروىكما-قلابةأبىابنأنهوالمفروض-قلابةبناللهعبد:لهيقالرجلأ)أن

وقعإذاالفلواتتلكفى)عدن(صحارىفىهوفبينما،إبللهضقتقد-كذئاالأحبار

دنافلما،طوالوأعلام،عظيمةقصورالحصنذلكحول،حصنعليهامدينةعلى

عنفنزلخارخاولاداخلأأحذافيهايرفلمإبلهعنيسألهمنفيهاسيجدأنه(1)نظمنها

فىيرلمعظيمينببابينهوفإذا،الحصنبابمنودخل،سيفهوسل،،وعقلهاناقته

مننجوموعليها،عوليوأطيبأطولمنخشبهماوإذا4أطولولامضهعاأعظمالدنيا

.المكانملأقدضوؤها،أحمروياقوت،أصفرياقوت

هووإذا،قطمثلهاالراءونيرلمهوفإذا،البابينأحدففتحأع!تجهذلكرأىفلما

بالذهبمبنيةغرفمنهاقصركلوفوقوياقوتزيرجدمنأعمدةتحتهامعلقةبقصور

مثلمصراعالقصورتلكأبوابمنبابكلعلى،والزبرجدوالياقوتواللؤلؤوالفضة

تلكفرشتوقداليواقيتعليهنضدتقدرطبعودمنالمدينةتلكبابمصراع

أخذهأحذاهناكيرولمذلكرأىفلما،والزعفرانالمسكوبنادقباللؤلؤالقعمور

تجرىأنهاروتحتهاأثمرتقدأشجارمنهازقاقكلفىفإذاالأزقةإلىنظرإنهثم،الفزع

فىلعبادهاللهوصفهاالتىالجضةهذه:فقال،الثلجمنبياضاأشذفضةمنقنواتفى

والزعفرانالمسكوبنادقلؤلؤهامنحملأنهثم،الجنةأدخلنىالذىدتهوالحمدالدنيا

أبوابهافىمثبتةكانتلأنهايواقيتهامنولاشيتازيرجدهامنيقلعأنيستطعولم

القصورتلكفىالرملبمنزلةمنثورةوالزعفرانالمسكوبنادقاللؤلؤوكان،وجدرانها

حتىناقتهأثريقفوسارإنهثم،فركبهاناقةأتىحتىوخرجأرادمامنهافأخذوالزف

مكاذكلمنصوتهصدىيتردد،مجيبولاولنارىيبحثقل!طلاضالأيدخلوليلةليهلةألففىالقائهالبطليثمبههذا(؟إ

.القرآنفتىويا،الإسلامابنيافاحنر-النهايةفىالمفاجاةعلىيقعخى
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قدوكاناللؤلؤذلكبعضوباعبأمرهالناسوأعبممعهكانمافاظهر""اليمنإلىرجع

أبىبن"معاويةبلغحتىخبرهففشا،عليهمرالذىالزمانطولمنلونهوتغيراعخقر

قدمحتىفأشخص،لإشخاصهإليهوكتب)صنعاء(صاحماإلىرسولأفارسل"سفيان

ذلكفاستعظم،فيهارأىوماأمرالمدينةعليهفقص!عاينعقاسألهثم،بهفخلامعاوية

نإالمؤمنينأميريا:لهفقال.حفاتقولهماأظنما:لهوقال،بهحذثهماوأنكر""معاوية

هو؟وما:لهفقال،وغرفهاقصورهافىمفروشهوالذىمتاعهامنمعى

.والزعفرانالمسكوبنادقاللؤلؤ:قال

المسك(وبنادقاللؤلؤمنالمدينةتلكمنحملهمماعليهفعرض،إياهأرنى:لهفقال

وزعفرائا،مسكاريحهافسطع،فدقتمنهاببندقةفأمر،ريخالهايجدفلمالبنادقفشم

هى؟ولمن(المدينةهذهاسمأعرفحتىأصنعكيف:معاويةقالثم!ذلكعندفصدقه

أظنوما،السلامعليهماداودبنسليمانأعطىمامثلأحدأغطىماواللهفيبناهاوقن

وما،هذهمثلمدينةلسليمانكانما:جلسائهبعضفقال.المدينةهذهمثللهكانأنه

نأالمؤمنينأميررأىفإن،الأحباركعبعندإلاهذازماننافىالمدينةهذهخبريوجد

كلامهيسمعبحيثهناموضعفىالرجلهذاويغيب،بإشخاصهويأمرإليهيبعث

كعئافإنالصفةهذه(9)مثالعلىالمدينةهذهأمريتبينحتىللمدينةووصفهوحديثه

له:قالحضرفلما،الأحباركعبإلىمعاويةفأرسل..بخبرهاالمؤمنينأميرسيخبر

.عندكعلمهيكونأنرجوتلأميردعوتكإنىإسحاقأبايا-

لك.بداعماسل.سقطتالخبيرعلىأميرالمؤمنينيا:لهفقال

وعمدها،والفضةبالذهبمبنيةمدينةالدنيافىأنبلغكهلإسحاقأبايا:لهفقال

تجرىالأزقةفىوأنهارها)2(،اللؤلؤوغرفهاوقصورها،وحصىوياقوتزيرجدمن

الأشجار.تحت

عنأحديسألنىأنقبلستأشآلأنىظننتلقدبيدهكعبنفسوالذى:كعبفقال

بناها؟وقن؟هىولمنالمؤمنينأميريابهاأخبركولكن،فيهاوماالمدينةتلك

الذىوأما،لهوصفتماوعلى،المؤمنينأميربلغماعلىحقفهىالمدينةتلكأما

فقالافلد!،في!لفائحلؤآلتيصآئيقالي!إزترداقيفهىالمدينةوأما،عادبنفشدادبناها

!!تبلذىمنلالكذباتهمهالذىمعاوبةعلىوانتصاره،تالكذبلىازالة،كمبوجهلتبضمحاولة(1)

!!العربصحراءفىأنهارأى(2)

http://www.al-maktabeh.com



بتاى؟يفا!فئتفاسل!ا!!ب"!ك!لاخموا8ا؟سرائيليان272

الله.يرحمكبحديثهاحدثناإسحاقأبايا:معاويةله

والآخر،شديذا:أحدهماسقىابنانلهكانعاداإنالمؤمنينأميريا:كعبفقال

وقهراعنوة9وأخذاهاالبلادكلوقهراوتجبرافملكابعدهولداهوبقى،عادفهلك،شدادا

شرقفىلاطاعتهمافىدخلإلازمانهما!قأحديبقولمالناسجميعلهمادانحتى

(عاد"بن"شديدماتقرارهماوقئذلكلهماصفالماوأنهما!!غربهافىولاالأرض

بقراءةمولغاوكان،كلهاالدنيالهوكانت،أحدينازعهولموحدهفملك"شداد"وبقى

لنفسهالصفةتلكيجعلأننفسهدعتهالجنةذكرعلىفيهامركلماوكان،القديمةالكتب

التىالمدينةتلكبصنعةأمرنفسهفىذلكوقرفلضا،وكفراتعالىاللهعلىعتؤاالدنيافى

،الأعوانمنألفقهرمانكلمعقهرمانمائةصنعتهاعلىوأمرالعماد(ذات)إرم:هى

منمدينةفيهالىواعملواوأوسعها،الأرضفىبقعةأطيبإلىانطلقوا:لهمقالثم

(وياقوتزيرجدمنأعمدةالمدينةتلكوتحتولؤلؤوزبرجدوياقوتوفضةذهب

فيهاغرائسالقصورتحتواغرسوا،غرفالقصورفوقومنقصورالمدينةوعلى

صفةالكتبفىأرىفإنى،الأشجارتحتالأنهارفيهاوأجروا،كلهاالثمارأصناف

لناكيف:قهارمتهلهفقالت،سكناهاوأتعخلالدنيافىمثلهاأتخذأنأحبوإنى،الجنة

مضهافنبنىوالفضةوالذهبواللؤلؤوالياقوتالزبرجدمنلناوصفتماعلىبالقدرة

فيبيدىكلهاالدنياملكأنتعلمونألستم:شدادلهمفقال؟لناوصفتكمامدينة

بلى.:قالوا

والذهبوالياقوتالزبرجدمعادنمنمعدنبهموضعكلإلىفانطلقوا:قال

منمعدنكلفىمالكمتخرجرجالأقومكلمنبهفوكلوالؤلؤفيهبحروأى،والفضة

بهيأتيكمماسوىفخذوهذلكمنالناسأيدىفىماإلىانطلقواثم،الأرضتلك

مماوأعظمأكثرتعلمونلاماوفيها،ذلكمنكثيرفيهاالدنيامعادنفإنالمعاددنأصحاب

المدينة.هذهصنعةمنبهكلفتم

لهميجمعأنيأمرهكتائاالدنيافىملككلإلىمعهموكتبعندهمنفخرجوا:قال

منملككلوأعطواالقهارمةهؤلاءفانطلق،معادنهايحفروأنالجواهرمنبلادهفىما

ماجمعواحتىسنينعشرالحالةتلكعلىفبقوا،مملكتهفىيوجدمابأخذكتائاالملوك

وأخذوا،والفضةوالذهبواللؤلؤوالياقوتالزبرجدمنالعمادذاتإرمإلىيحتاجونه

لهم.ووصفأرادكماموضغا
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شداد؟يدمختكانواالذينالملوكأولئكعددكمإسحاقأبايا:معاويةفقال

ملكا.وستينمائت!ينكانوا:وال

يوافقماليتخذواالصحارىفىفتفرجوا،والقهارمةالقغلةذلكعندفخرج:قال

صحراءعلىبهافوقعوا،عدنبلادمن)أئتن(أرضفىإلاذلكيجدوافلمغرضه

الأرضصفةهذه:فقالوا،مطردة)ماء(بعيونهموإذا،والجبالالتلالمننقيةعظيمة

حدودالهاجعلواثموالطول،العرضمنبهأمرهممابقدرفأخذوابهاأمرناالتى

الأنهار،لتلكالقنواتفيهافأجرواالماءفيهاالتىالأزقةمواضعإلىعمدواثممحدو!ة

الباندهنمنالأساسذلكطينوعجنوا،اليمانىالجزعصخورمنالأساسوضعواثم

الجواهر.إليهمالملوكأرسلالقنواتفيهاوأجرواالأساسوضعمنفرغوافلما،والمحلب

والفضةبالذهببعثمنومنهم،مضروبةبالعمدبعثمنفمنهم،والفضةوالذهب

حتىفيهافأقامواوالوزراءالقهارمةأولئكإلىذلككلفدفعوا،منهامفروغامصنوعة

.شدادأرادماعلىبنائهامنفرغوا

الدهر.منزمائابنائهافىأقاموالأحسبهمإنىإسحاقأبايا:معاولةلهفقال

.التوراةفىأجدهاكماسنةثلائمائة...نعم:قال

صاحبها؟)شداد(عمركانكم:قال

سنة.سبعمائةعمرهكان:كعبقال

المؤمضينأميريا:قالفحدثنا؟عجيئاخبراأخبرتنالقدإسحاقأبايا:ةل!اعملهفقال

الزبرجدمنتحتهاالتىالعصادأجلمنمهواجقاليآيقاد!أكإ)*:تعالىاللهسماهاإنما

:3)آقيؤقالفلذلك،غيرهاوالياقوتالزبرجدمنمدينةالدنيافىوليس،والياقوت

انطلقوا:قال،منهابفراغهموأخبروهأتوهلماإنهم:كعبقال.آفقد(فيضلفائحقق

فىويكون،علمألفقصركلعندقصرألفالحصنواجعلوا،حصئاعليهافاجعلوا

عليهأعلامىمنعلمعليهمويكون،وزرائىمنوزيرالقصورتلكمنقصركل

فأخبروهاتوهإنهمثم،والحصنوالأعلامالقصورتلكعملواوقدفرجعوا،ناطور

علىويعملواأسبابهميهيئواأدنخاصتهمنوقلرألففأمر:قال،بهأمرهمممابالفراغ

ليلهمفيهايقيمواوأنالأعلامتلكيسكنواأنرجالأوأمر،العمادذاتإرمإلىالنقلة

يتجهزواأنوخدمهنسائهمنأرادمنوأمرالملك،والأرزاقبالعطاءلهموأمرونهارهم

أرضإلىأرادبمنالملكسارثم،سنةعشرينجهازهمفىفأقامواالعمادذاتإرمإلى
http://www.al-maktabeh.com
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منهاوبلغ،ليسكنهاإليهاوساراستقلفلما،بهسارمماأكثرقومهمنوخلف)أبين(

كانمنكلوعلىعليهتعالىاللهبعث،وليلةيوممسيرةدخولهاوبينبينهوبقىموضغا

منولاشداديدخلولم،منهمأحديبقولمجميغافأهلكتهمالسماءمنصيحةمعه

فهذه،الساعةحتىفيهاالدخولعلىمنهمأحديقدرولم،العمادذاتإرممعهكان

فيهاماويرىهذازمانكفىالمسلمينمنرجلسيدخلهاوإنهالعماد(ذات)إرمصفة

.!!!يصذقولاعاينبمافيحدث

لنا؟تصفههلإسحاقأبايا:معاويةلهقال

يخرجخالعنقهوعلى،خالحاجبهعلى،قصيرأشقرأحمررجلهو.نعم:قال

مماويحملفيدخلهاالعماد(ذات)إرمعلىفيقعالصحارىتلكفىلهإبلطلبفى

له:فقال،الرجلفرأىكعبفالتفت،معاويةعندجالستاالرجلوكان،فيها

أبايا:معاويةفقالبهحدثمثعمافسألهدخلهاقدالمؤمنينأميرياالرجلذاكهو

يفارقنى.ولمخدمىمنالرجلإنإسحاق

.الزمانآخرفىالدينهذاأهلوسيدخلها،يدخلهاسوفوإلآدخلهاقد:قال

علمأعطيتولقد،العلماءمنغيركعلىاللهفضلكلقدإسحاقأبايا:معاويةفقال

!!!أحديعطهلمماوالآخرينالأولين

وقدإلاشيئاالأرضفىاللهخلقمابيدهكعبنفسىوالذىالمؤمنينأميريا:فقال

وكفى،وعيذاأشذالقرآنهذاوإن-،تفسيراالسلامعليهموسىلعبدهالتوراةفىف!متره

.ووكيلأ(شهيذابالته

ونقلآ(عقلآومستحيلةباطلةقصة.

:قالثمتشبههاقصةتفسيرهفى(8/358)كثيرابنذكروقد

قلابة"بنالله"عبدوهوالأعرابمنرجلأأنوغيرهالثعلبى"وذكر:اللهرحمهقال

علىاطلعإذابتغائهافىيتيههوفبينما،شردتلهأباعرطلبفىذهبمعاويةزمانفى

المدينةصفاتمنذكرناهمماقريتافيهافوجدفدخلها،وأبوابسورلهاعظيمةمدينة

يروافلمقالالذىالمكانإلىمعهفذهبواالناسفأخبررجعوأنه،ذكرهاالتىالذهبية

ليسالحكايةفهذهجذامطولةههناالعمادذاتإرمقصةحاتمأبىابنذكروقد.شيئا

مننوعأصابهأنهأوذلكاختلقيكونفقدالأعرابىذلكإلىصحولو،إسنادهايصح

بعدميقطعمماوهذا،كذلكوليسالخارجفىحقيقةلهذلكأنفاعتقد،والخبالالهوس

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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مصاطبوجودمنوالمتحيلينوالطامعينالجهلةمنكثيربهيخبرمماقريبوهذا،صحته

والإكسيرواللآلىواليواقيتالجواهروألوانوالفضةقناطيرالذهبفيها،الأرضتحت

أموالعلىفيحتالون،منهاوالأخذإليهاالوصولمنتمنعموانععليهالكن،الكبير

ذلكونحووعقاقيربخاخيرفىصرفهافىبالباطلفيأكلونهاوالسفهاءوالضعفةالأغنياء

وإسلاميةجاهليةدفائنالأرضفىأنبهئجزموالذى،بهمويطنزونالهذياناتمن

فكذبزعموهاالتىالصفةعلىفأقا،تحويلهأمكنهمنهابشىءظفرمنكثيرةوكنوزا

عنهمأخذمننقلأونقلتهمعنإلايقولونمماشىءذلكفىيصحولموبهتوافتراء

."للصوابالهادىوتعالىسبحانهوالله

باقيةقصصهمزالتولا،ذلكغيرلاعادقبيلةأنها()إرمبالمرادأنالقولوخلاصة

ذلكعلىمؤكذاالقرآنونزلقصتهمالعربفعرف،القرآنبنزولقريبعهدحتى

.يرتدعوالمإنأسلافهممصيرمنلهممخوفا

((قجبلأأسطورة.

.بالأرضمحيطجبلقافأنتفسيرهفى(11/454)الطبرىذكروقد

هذهوراءمنالله)خلق:عباسابنعنروايةفىالمنثورالدرفىوذكرالسيوطى

سماء!)قاف:لهيقالجبلأالبحرذلكوراءمناللهخلقثم،بهامحيطابحراالأرض

سبعالأرضتلكمثلأيضاالجبلهذاوراءمنتعالىاللهخلقثم،عليهمرفوعةالدنيا

وسبع،أجبلوسبعة،أبحروسبعة،أرضينسبععذحتىهذاعلىواستمر،مرات

.(سموات

يصحلا:كثيرابنوقال.الإسرائيلياتمنفإنهصغولو،انقطاعالأثرهذاوفى

.عباسابنعنالضحاكرواهوإنما،سنده

فرأىقافجبلعلىذوالقرنينأشرف:قالمنبهبنوهبأنالقرطبى)1(وذكربة

.صغازاجبالآتحف

.قافأنا:قال؟أنتما:لهفقال

منعرقوفيهاإلامدينةمنوماعروقىهى:قالفيحولكالجبالهذهفما:قال

.(6/17))1(القرطبى

http://www.al-maktabeh.com



يثاى؟يفا!قلتفماسيراع!ب8عا،!لا!ها8الأسرائيليان672

تلكفتزلزلت،ذلكعرقىفحركتأمرنىمدينةيزلزلأنالثهأرادفإذا،عروقى

.الأرض

ا!ته.عظمةمنبشىءأخبرنىقافيا:لهفقال

عامخمسمائةفىعامخمسمائةمسيرةأرضتاورائىوإن،لعظيمريناشأنإن:قال

جهنم.حرمنلاحترقتهىلولا،بعضابعضهايحطمثلجمنجبلمن

يخلق،فرائصهترعداللهيدىبينواقفالسلامعليهجبريلإن:قال.زرنى:قال

منكسوتعالىالثهيدىبينوقوفالملائكةفأولئكملكألفمائةرعدةكلمنالذ

الله.إلاإلهلا:اقالو،الكلامفىلهماللهأذنفإذا،رءوسهم

الهراء،هذاعلىالتعقيب.

ماالمفسرونذكرهأنولولا،بهكتبالذىالمدادثمنيستحقلاكلامإنهوتالئه

هذهلمثلمسرخاصارتأناللهإلىتشتكىبالورقةوكأنى،%ليهبالنظرالعينأجهدنا

تفسيرهفىفقالالخرافاتهذهرذحينفجيذااللهرحمهكثيرابنكانوقد،السخافات

(7/533):

هذاوكان،قافجبل:لهيقالالأرضبجميعمحيطجبل()قالسلفبعضوقال

جوازمنرأىلماالناسبعضعنهمأخذهاالتىإسرائيلبنىخرافاتمنأعلموالله

.يكذبولايصدقلافيماعنهمالرواية

الناسعلىبهئيب!مئونزنادقتهمبعضراختلاقمنوأشباههلهوأمثالههذاأنوعندى

أحاديثوأئمتهاوحفاظهاعلمائهاقدرجلالةمعالأمةهذهعلىافترىكما،دينهمأمر

النقادالحفاظوقلة،المدىطولمعإسرائيلبأمةفكيفقدممنبالعهدام!ججمالنبىعن

أباحيموإنما،وآياتهالثهكتابوتبديلمواضعه!تا-لكلموتحريفهم،الخموروشربهمفيهم

ئخيىزهقدفيما."حرجولاإسرائيلبنىعن"وحدثوا:قولهفىعنهمالروايةالشارع

منفليسكذبهالظنونعلىويغلببالبطلانفيهويحكمالعقولتحيلهفيمافأما،العقل

أعلم.والثهالقبيلهذا

لااهريغو"؟ؤتط"؟\1!ا!فيع،!القرآنحروفمنحرف()لق8فإن6لضححيحواما

!!اللهكتابهوفإنماالقرآنفىاللهفالئه.وجلعزالحقإلامرادهايعلم
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القرآنآىفىبالغيبالزجم

!إغليظةجلود+ابحبالمنهمكرتزول+طوبىنتهجرة

277

طوبى،)1(شجرة

،كأ)الرعد:92(.مابأضوتجالفؤؤخ!نآلصنيخمتؤغجفوأءاضئوأ9ثوآلذيئ:تعالىقال

دليلبهايردلمبأوصاف!طوبىشجرةتصفغريبةروايات-هنا-المفسرينبعضذكر

:الرواياتهذهمن،صحيح

)إن:قال-الشامأهلمنرجل،جعفرعن،الشيخوأبوحاتمأبىابنأخرجهماتا

حتىامتدى:لهافقال(الجنةوسطفرشهاثم4دملجهاثم،فوضعهالؤلؤةأخذرتك

.امتدى:لهاقالثم،اللؤلؤةوسطفغرسهاشجرةأخذثم،ففعلت.مرضاتىتبلغى

!!(1)(""طوبىوهى،الجنةأنيارأصولهامنتفخرتاستوتفلما،ففعلت

الله-رحمه-معدانبنخالدعنحاتمأبىوابن،"العزاء"فىالدنياأبىابنوأخرج"ة

الجنة،أهلصبيانترضع،كلهاضروع،()طوبى:لهايقالشجرةالجنةفى)إن:قال

نهرفىيكونالمرأةسقطوإدن،طوبىمنرضع،يرضعونالذينالصبيانمنماتفمن

.(2)(إ!سنةأريعينابنقيبعث،القيامةتقومحتىفيهيتقلبالجنةأنهارمن

ء(3)
شجرةالجنةفى)إن:قال،(منبهبن)وهبعن،الشيخوابوجريرابنواخرج..ت

ووزقئها،رياطزهرها،يقطعهاماعاممائةظل!فىالراكبيسير،()طوبى:لهايقال

منيخرج،مسكووحلها(كاشوروترابها،ياقوتوبطحاؤها،عنبروقضبانها،برود

ومتحدث،الجنةأهلمجالسمنمجلسوهى،والعسلواللبنالخمرأنهارأصلها

مزمومةخيغايقودونريهممنملائكةأتتهمإذ،مجلسهمفىهمفبينما.بينهم

لينه،منالمرعزىكخدووبرها،حسثهامنكالمصابيحوجوهها،ذهبمنبسلاسل

واستبرق،سندسمنوثيابها،ذهبمنودفوفها،ياقوتمنألواحهارحالعليها

:ويقولونفينيخونها

.(019افئور)5/الدر(1)

.(وئلاثهيئثلاثأبفاءمكحلين)مردأالجفةأهلانالصحيحالحديثوفى(2)

.(5/981)الميوطىعندثروالأ(3)
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الفرالهش(منوأوطأ،الطائرمنأسرعفهى،فيركبونها،لتزوروهإليكمأرسلنارينا

أذنيصيبلا،ويناجيهيكلمهوهوأخيهجنبإلىالرجليسير،مهنةغيرمننجباء

عنلتنخىالشجرةأنحتى،صاحبتهابزللراحلةتزلولا،صاحبتهاأذنمنهاراحلة

وجههعنلهمفيسفر،الرحيمالرحمنإلىفيأتون،وأخيهالرجلبينيفرقلئلاطرقهم

:قالوارأوهفإذا،إليهينظرواحتىالكريم

عندوجلعرويقول،والإكرامالجلاللكلوحقالسلامومنكالسلامأنتاللهم

الذينبعبادىمرحئا،ومحبتىرحمتىحقتوعليكم،السلامومنى،السلامأنا:ذلك

.(أمرىوأطاعوابالغيبخشونى

فىلنافأذن(قدركحقنقدركولم،عبادتكحقنعبدكلمإنارينا:فيقولون

قذامك.السجود

قدوإنى،نعيمدارولكنها،عبادةولانصببدارليستإنها:وجلعزاللهفيقول

حتىفيسألونه(أمنيتهمنكمرجللكلفإن،شئتممافسلونىالعبادةنصبعنكمرفدت

فائتنى،رلث.فيهافتضايقوادنياهمفىالدنياأهلتنافس،رلت:ليقولأمنيةأقصرهمإن

قصرتلقد:وجلعزالثهفيقول.الدنياانتهتأنإلىخلقتهايوممنفيهكانواشىءكل

فىليسلأنه؟بمنزلتىوسأتحفكمنىلكهذا،منزلتكدونسألمتولقد،أمنيتكبك

ةيقولثم،تطريدولانكدعطائى

حتىعليهمفيرضونبالعلىيخطرولمأمانيهمتبلغلمماعبادىعلىاعرضوا

مقرنة،براذين)1(:عليهميرضونفيمافيكون،أنفسهمفىالتىأمانيهمبهمتقصر

كلفى،مفرغةذهبمنقبةمنهاكلعلى،واحدةياقوتةمنسريرمنهمأربعةكلعلى

على،العينالحورمنجاريتانمنهاقبةكلفى،مظاهرةالجنةفرشمنفرشمنهاقبة

طيبةريحولا،فيهماوهوإلاألوانالجنةفىوليس،الجنةثيابمنثوبانمنهنجاريةكل

دونمنأنهمايراهمامنيظنحتى،القئةغلظوجوههماضوءينفذ،بهعبقتاوقدإلا

منلهيريان،حمراءياقوتهمنالأبيضكالسلكأسرتهمافوقمنمحهمايرى،القبة

ذلك،مثللهماهوويرى،أفضلأوالحجارةعلىالشمسكفضلصاحبتهعلىالفضل

ثمذلكمثليخلقاللهأنظنناماوالثه:لهويقولون.ويعانقانهفيجيآنهإليهمايدخلثم

أعد.الذىمنزلهإلىمنهمرجلكلالجنةفىصقابهمفيسيرونالملائكةتعالىاللهيأمر

العربى.يخرنا!حلاوهو()بزدونج:الراذين(1)
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عجيب.وأثرغريبسياقوهذا:(4/175)كثيرابنقالوقد

(1)نسححدشماوهو-الخدرىسعيدأبىعن"خبوالنبىحديثفىجاءما:والصحيح

منتخرجالجنةأهلثياب،عاممائةمسيرة،الجنةفىشجرة"طوبى:قاليمموأنه

.أكمامها"

الجنة،فىشجرةوعلى،الخيروعلى،الحسنىعلىتطلق:طوبى:البخارىوقال

.الجهادبابفى(2887)البخارى.طيبشىءكلمنفغلىوهى

.(64:)إبراهيم(آئجتبالمطفكزمئؤيتزولنكأنلأؤإ،تعالىتفسيرقولهفىأكاذيب(2)

مكروا)وقد:مجاهدعنجريرابنعنحجاجعن(2"923)برقمالطبرىروى%ت

:وقال،(الجبالمنهلتزولمكرهم)كاد:مجاهدقرأهاكذلك(مكرهيمكادوإنمكرهم

فىرماخاجعلثم،فدخلهتابوئاعليهاجعلثم،نسوزاجوعمضىمنبعضإن

أينالطاغيةأيها:فنودىبصرهانتهىحتىفتذهباللحمترىفجعلت،لحمأطرافها

قامت،قدالساعةأنوظنتالجبالففزعت،النسورفتصوبتالرماحفصؤبتريد؟

مهـو.آئجخالأمةضكزفؤيتزول!ؤإنكأن:تعالىقولهفذلكتزولأنفكادت

كانأنهالخطاببنعمرعنعكرمةعنديناربنعمروأخبرنى:جريجابنقال

أنتجريجوابن،(2)شاذتانوالقراءتان!!(الجبالمنهلتزولمكرهممنكاد)وإن:يقرأ

سكتاتهمنواحدةفىعنهاوسكت(4/136)كثيرابنذكرهاوقدمتابحالهأعلمالآن

اللطيفة.غير

:(62952)برقمجريرابنوذكر

الرحمنعبدعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلعن،أبىحدثنا:قال،وكيعابنحدثنا

ثم:قال.(آنجتالأيحئةكزخؤيتزولآ!ؤإنكأن:يقول،علئاسمعت:قال،دانيلابن

فىماأعلمحتىأنتهىلا:قال،الجبابرةمنجبارفىنزلت:فقال،يحدثعلىأنشأ

وذكر،واشتدتواستعجلتغلظتحتىاللحميطعمهافجعلنسوزااتخذثم،السماء

شعبة.حديثمثل

الصحيحة.فى(1985)الأنجانى:حسن(1)

جنى.لابن(1/365)المحتسبانظر(2)
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:(72952)برقمكروذ

حميدبنحفصعن،يعقوبعن،الحضرمىداودأبوحدثنا:قال،وكيعابنحدثنا

صاحبنرود:قال.ائجتالأ(!ةق!ولم!ئزخؤكأنآ!ؤإلط:جبيربنعن-سعيد،جعفرأو

قالصعدفلما(فاحتملبالنسورأمرثم،رجلأمعهوجعلفجعلبتابوتأمر،النسور

لصاحبه،فقالصعدثم،الدنيايعنى،وجزيرةالماءأرى:قال؟ترىشىءأى:لصاحبه

أيهانودى:غيرهوقال،اهبط:قال،بعذاإلاالسماءمنتزدادما:قال؟ترىشىءأى

منأمرأنهاترىفكانت.النسورحفيفالجبالفسمعت:قالتريد؟أينالطاغية

لم.آئجخال!ةكزخنؤيتزولمال!ؤإنكأن:قولهفهو،تزولفكادت،السماء

والأسوأ،مختلفاإلاأراهمامكرأويمكر!الجباليخدعجباربعينهلهوالتكلفهذاإن

افترىالذىالرؤاسىوكيعبنسفيانعلىمدارهاالتىالرواياتلهذهالمسلمينروايةمنه

يناديه؟أوظاثايكلمأنتعالىاللهبجلاليليقفكيف،السندصغوإن،رواياتهفىكذئا

نفسهاأمرمنلهاوليسبأمرهالمسخرات،اللهبحمدالمسبحاتالجبالتنخدعوكيف

كله؟العلوهذاالنسورتصعدوكيف،شيتا

طريقمنضعفالقصةهذه)وفى:الوجيزالمحررفى(8/265)عطيةابنوقالةةة

أحديغررأن،جذاوبعيد،وصفكماالآنسرتصعدأنممكنغيرأنهوذلك،المعنى

.هذا(مثلفىبنفسه

.الأنسر(قصةجذا)وبعيد:المحيطالبحرفى(5/438)حيانأبووقالب؟ت

لاوالجبال-الجبالمفتزولعظيممكربأنهمكرهموصفالقرآنأن8والصحيح

أعلم.والله.(9/639))القرطبى.تكونهكذاالشىءتعظيمعنالعبارةولكن،تزول

إلىشئايزدلىومجيئها،الخياليةالأخبارهذهإلىبحاجةلمجسصوالآداتقلت(

شيئا.معرفتنامنليقلليكنلمإيرادهاوعدممعارفنا

)3(جلوددغليظة8

ففوذخوتذئنفؤتجخت!قا:تعالىقولهعندالعجيبةالآثارهذهالمفسرونوروى

.(56:)النساءقيقا(جفودا

حفدالأولالكتابفىمكتوبأنه)سمعنا:قالالربيععن(5984)الطبرىفروى؟ت

أكلتفإذا،ؤسيقهجبلفيهوضعلووبطنه،ذراغاسبعونوسنه،ذراغاأربعونأحدهم
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.غيرها(جلودابدلواجلودهمالنار

رؤفقا:قولهفىالحسنعن)بلغنى:قال،المباركابنعن(981)برقموروى!ب

.(مرةألفسبعيناليومفىننضجهم:قالمجزقا؟،ففوذخوتذئنفؤففودانجخت

:قال.جلدألفسبعينيومكلالنار)تنضج:قالالحسنعن(5842)وبرقم"ة:

.(ذراعبأىعلمأوالله،ذراغاأريعونالكافروغلظ

بالغيب.والرجم،بالكذبالصدقفيهايختلطأخباروهذه

فىأصلعلىنعثرلمكما،الفظيعالتقريرلهذاأصلعلىنعثرلمأخبارهذه!تلق

ماإلاعنهمنقلوهاأنهميرجحمماالإسرائيليات0رواةأنفسهمهمرواتهاولكن،التوراة

السنة.منصحيحسندلهكان

ذلك،فىالصحيحا!ديت

إن"ة!يوقالأنهعنهاللهرضىهريرةأبىعنصحيحبسندالترمذى)9(رواهما(1)

جهنممنمجلسهوإن،أحدمثلضرسهوأن،ذراغاوأريعوناثنتانالكافرجلدغلظ

."والمدينةمكةبينكما

مثلوفخذه،أحدمثلالقيامةيومالكافر"ضرس:أيضاعنهحسنبسندوروى(21

."الربذةمثلثلاثمسيرةالنارمنومقعده،البيضاء

والبهتانوالتلفيقوالموضوعاتاطهسرائيليات

عنهاالفهرضىجحشبنتبزينب!ررالنبىزواجقصةفى

،الكتابأهلعنللنقلممارستهممنالمسلصونجناهجنىأسوأالآنلهسنعرضوما

فيهافإن،يسطروهاأوينقلوهاأنلهمكانماالمفسرينتخاريفمنتخاريفهوبل

تهاونعلىواضحةودلالةقوئاانطباغايعطىماوهومخه،ونبيهبالإسلامتهاوئا

محمدالنبىعصمةاجتراحإلىالأمروصلفقد،ومبالغتهمالإسرائيلياتأصحاب

ث!ؤزظيلثأضيلثظيهؤآلغفتظيهآدئةآنغزلفذئتفول!ؤإد:تعا!ىاللهقولففى"بجيم،

الصحيحة.فى(5011)الألبانىصححه(1)
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ضثهاضلذ!تيقتقاأتتخشتسةأخهتؤآللةآتاقي!ؤتخشتى!ديهآللةقا!سيلقىفيؤئخفيآلتةؤآتهتي

أفزؤكأتؤطرامجئفنقضتؤأإدأأذجميآبهؤأزؤح!!تخركأثآئفؤميينتيفيسنلاقئكأؤخئ!طاؤطرا

أفزؤكأتقئلمنخقؤأينأنيآجمثآلتهشخةأء؟آلتةقشضقلهيقاخزجمنآفيئتيكأنفاضفغولا!يآلئه

.!37،38:)الأحزاب!وضقذوراقذراآلئه

الطعننقلفىتساهلواالذينهؤلاءتهاونعلىاعتراضىأسجلأنأولأهناوأود

أشرفعلىوالتلفيق،والزور،والبهتان،الكذبروايةوإليك،!يرواللهرسولعلى

حبيبى.يافيكالقدحإلائهونالمصائبوكل،"!ي!اللهخلق

فلد:ابنقال،وهبابنأخبرنا:قال،يونسحدثنى:(91285)برقمالطبرىروى

ءا!جماللهرسولفخرج،عمهابنة،جحشبنتزينبحارثةبنفلدزؤجقدخيوالنبىكان

حجرتهافىوهىفانكشف،السترالريحفر!شعرمنسترالبابوعلىيريدهيوفا

ةفقالفجاء،الآخرإلىكرهتذلكوقعفلما!رالنبىقلبفىإعجابهافوقعحاسرة

لاقاكتشىء؟"منهاأرابك،لك"ما:قال،صاحبتىأفارقأنأريدإنىاللهرسوليا

"أمسك:ص.!كالرسوللهفقال،خيراإلارأيتولا،اللهرسولياشىءمنهارابنىماوالله

ظيهؤأنغفتظيهآدلةألغؤئيائيتفول!ؤإد:تعالىاللهقولفذلك،"اللهواتقزوجكعليك

فارقهاإننفسكفىتخفى،(!ديهآدئةقانقسيلثفيؤئخفيآدئةؤآذتيث!ؤزظيلثأ!يملث

تزوجتها.

فىالحدبثهذاأردإليهلذهبتحىأسلمبنزيدبنالرحمنغبدكانولو8قلت

عليهداودفىيهودقوللمثلوإنه(خمواللهرسولفىهذامقالهعلىضرئاوأشبعهوجهه

تلبيسمنفهو،فقطالشخصياتأسماءتغييرمعالكيفيةوبنفس،الصورةبنفسالسلام

الضاقدوهو-تهاونالذىوالطبرىبل؟ويونس،وهبوابن،فلدابنعلىالشيطان

كيفأدرىولا؟تهاففالواضحالافتراءهذامثلعنوسكت"شيررنبيهحقفى-البصير

فما(عزفناهوقدأحمقأوكذاب:قلدابنإنكتابهفىهذايسطرأننفسهلهسؤلت

والرحمة.المغفرةفيهالهاللهأسألزلةالطبرىزذلقدوالله؟طبرىيابالك

:فقال،المنثور()الدرفى(136-6/216)السيوطىوروىتة

)جاء:قالعنهاللهرضىحيانبنيحيىبنمحمدعنوالحاكمسعدابنأخرجةب

فرمما،محمدبنزيد:لهيقالإظزيدوكان،يطلبهحارثةبنزيدبيت!ي!اللهرسول
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بنتزينبإليهوتقوم،يجدهفلميطلبهحارثةبنزيدلبيتفيجىء،ه!اصاللهرسولفقده

اللهرسولياهاهناهوليس:فقالت،عنهايههعاللهرسولفأعرض،زوجتهجحش

يكادلابشىءيهمهموهوفولى،!!لجم!اللهرسولفأعجبت،يدخلأنفأبى،فادخل

رضىزيدفجاء،القلوبمصرفسبحان،العظيماللهسبحان،أعلنربماإلامنهيفهم

عنه:الثهرضىزيدفقال،منزلهأتى"لحاخهاللهرسولأنامرأتهفأخبرته،منزلهإلىعنهالله

قالت:شيتا؟فسمعت:قال.فأبىعليهذلكعرضتقد:قالت.يدخلأنلهقلتألا

مصرفسبحان،اللهسبحان:يقولوسمعته،أفهمهولابكلاميتكلمولىحينسصعته

منزلىجئتأنكبلغنىاللهرسوليا:فقال،خمواللهرسولأتىحتىزيدفجاء،القلوب

:و!اضاللهرسولفيقولفأفارقها؟أعجبتكزينمبلعل،!عواللهرسوليادخلتفهلا

ض!طاللهلرسولفيأتى،اليومذلكبعدسبيلأإليهازيداستطاعفما"زوجكعليك"أمسك

فبينا،عدتهاوانقضت،واعتزلهازيدففارقها"زوجكعليك"أمسك:فيقولفيخبره

عنهفسرى،غشيةأخذتهإذ-عنهاالقهرضى-عائشةمعيتحدثجالسءلجه!القهرسول

وتلا،السماءمنزوجنيهاالقهأنفيبشترها،زينبإلىيذهبمن:ويقول،يبتسموهو

القصة؟ث!ؤضظيلقىأضيلثظيهؤألغض!ظيهآدتهؤ!أايلئتفوذ)ؤإد:ه!!كالثهرسول

جمالها.منيبلغنالمابعدوماقربمافأخذنى:-عنهاالله-رضىعائشةقالت.كلها

عليناتفخروهى:وقلت.السماءمنالنهزوجهاوأشرفهاالأمورأعظمهى:وأخرى

.بهذا(

،الافتراءاتهذءعلىلردا.

التىالخبيثةالافتراءاتهذهببطلانالأفذاذالمحققينمنالتفسيرعلماءحكملقد!ت

موضحينومتنها،رواتهاعلىيردونوراحوا،و-!اطالنبىأخلاقعصمةفىتطعن

فيها:الصحيح

السلفبعضعنآئاراجريروابنحاتمأبىابنوذكر:(*6/58)كثيرابنفقالعم

نوردها.فلاصحتهالعدمصفخاعنهانضربأعقأص!عنهمالثهرضى

فقال،فيهاالصحيحةالآراءذكربعدالقصةهذهردفىكثيراأجادففالقرطبىأمافى

أولآ:الآراءذاكرااللهرحمه

منوجماعة،زيدوابن،قتادةفذهب،الآيةهذهتأويلفىالناس)واختلف

فىوهىلزينباستحسانمقوقعخمررالنبىأنإلىوغيره،الطبرى:منهمالمفسرين
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الذىوهذا:قالأنإلىهوفيتزؤجها،زيديطلقهاأنعلىحريضاوكان،زيدعصمة

ظ!لقى)أضلث:قولهيعنىبالمعروفالأمرمنيجبمالزمولكنه،نفسهفىيخفى

..دمظخعلائقغيروأنه،صحيحغيرالقولهذاأنولاشكاهـ.!(كأؤ!ث

زيذاأنإليهتعالىالثهأوحىقدكانرنخ!!بنلاإن:قالالحسينبنعلىعنروىوقد

زينب،خلقللنب!صطابئقلدتشكىفلما،إياهاتعالىاللهبتزويجيتزوجهاوأنهفلنبيطلق

الأدبجهةعلىتجا!اللهرسوللهقال،طلاقهايريدأنهوأعلمهتطيعهلاوأنها

سيفارقهاأنهيعلموهو.(زوجكعليكوأمسكقولكفىالله)اتق:والوصية

قلدبعدفلنبيتزوجأدنفىالناسمنقولايلحقهأنالمقكل!حرررسولوخشى،ويتزوجها

شىءفىالناسخشىأنالقدرهذاعلىتعالىاللهفعاتبه،بطلاقهاأمرهوقد،مولاهوهو

له.اللهأباحهقد

وهو،الآيةهذهتآويلفىقيلماأحسنالقولوهذا:عليهماللهرحمةعلماؤناقال

بنبكروالقاضى،كالزهرىالراسخينوالعلماء،المفسرينمنالتحقيقأهلعليهالذى

نأروىمافأما:قالأنإلى،وغيرهم،العربىبنبكرأبىوالقاضى،القشيرىالعلاء

عنيصدرإنمافهذا،عشقلفظبعفالمجانأطلقوربما(قلدامرأةزينبهوىالنب!كل!.ص

/41)التفسيرفىاهـ)ذكره"بحرمتهمستخفأوهذامثلعنالنب!روبعصمةجاهل

184-186).

عنالرزاقعبدوروى:قالالبارىفتحفى(8/452)العسقلانىحجرابنأما"؟ت

علىاشتدقلنبإناللهرسوليافقال،حارثةبنزيدجاء:قال،قتادةعنمعمر

قالةيخشىوكان."زوجكعليكوأمسكاللهتق"ا:فقال،أطلقهاأنأريدوأنا،لسانها

ووردت...زيذاتبنىقدوكان،ابنهامرأةتزوج:ويقولوا،عليهيعيبواأنأو-الناس

التشاغلينبغىلاالمفسرينمنكثيرونقلهاوالطبرىحاتمأبىابنأخرجهاأخرىآثار

والحاصل:...بها

زوجته.ستصيرأنهاإياهاللهإخبارهورر!ك!بنلايخفيهكانالذىأن:؟ت

ابنه.امرأةتزوج:الناسقولخشيةذلكإخفاءعلىيحملهكانوالذى؟ب

الإبطالفىأبلغلابأمرالمبنىأحكاممنعليهالجاهليةأهلكانماإبطالاللهوأرادةة

أدعىليكونأوقعالمسلمينإماممنذلكووقوع،ابئايدعىالذىامرأةتزوجوهومنه

اهـ..(لقبولهم
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تسويدعننفسهونره،وتفسيرهاالآياتسياقفهمفىالرجلأجادلقدووالله

فىتكمن()العقدةأنحجرابنفهملقد،كتبهمالآخرونبهسئبماكتابهصفحات

فيلحقالحقيقيةالبنوةتساوىبنوةالجاهليةفىتقتضىكانتالتىالشريعةتلك()التبنى

:فقالالإسلامأبطلهماوهو،الحقيقىالابنبمقاملهويكون،ويرثه،متبنيهاسمبالمتتنى

شيئا،هع!ك!ارسولفىليقولالمسلمينمنأحديكنولم(ه:)الأحزابذغوخؤلإتآبهؤ!هو:فه

الطريقعرفقدالإسلاميكنولم،الكتابأهلمنواليهود،بالمنافقينتعجالمدينةوإنما

علىالنب!ىبهاشتضفخشى،الشركعلىبقيةمنهمبقيتفقدجميغاالمدينةحولالأعرابإلى

بلاهكذا"!:ر!وضؤخت!تهاقويةفأطلقها،الحقمنيستحيىلااللهلكن،وشريعتهالثهدين

والجاهليةالأرضأهلقواعدبعضأنفسهمفىدنجلربماالذينالأرضأهلمنشهود

اللهمنالفضلوذلك،النفاذواجباللهعندمنأمرا،شهيذابالئهوكفى،زؤخنكقا!هوفي

منتزويجىنزلالذى)أنا:تقولفكانتزينبفاخرتولذا،يشاءمناللهيؤتيه

السماء()1(.

ويتقربالصلاةمحاريبفىيتلىقرآئاصارلقد،العظيمةالمنقبةصاحبزيدوكالنما

هذافىترىكمامباركازواجهماكالنفقدالثهء!طهضورسولزينبأما،اللهإلىبه

اللةرسولقالزيتبعدةانقضتلما:قال،والنسائىوأحمدمسلمفأخرج،الحديث

أؤامرحتىشيئابصانعةأناما:فقالت(فأخبرهافانطلق،عقىفاذكرهااذهب:لزيدطصؤ

إذدن-بغيرعليهافدخل،ا!يه!س!رسولوجاء،القرآنونزل،مسجدهاإلىفقامت.ريى

الناسفخرج،واللحمالخبزعليهاأطعمنا-اللهرسولعلىدخلتحين-رأيتناولقد

يتبعفجعل،واتبعته،الفه"لحمرورسولفخرج،الطعامبعدالبيتفىيتحدثونرجالوبقى

معه،أدخلفذهبتالبيتدخلحتىفانطلق،خرجواقدالقومأنأخبرثم.نسائهحخر

ئ!ولتتذففوأ،لهولا:بهوعظوابماالقومفوعظ،الحجابونزل،وبينهبينىالسترفألقى

.(2)(ية)الآ(53:)الأحزابت!ؤكةيؤذلنآلت!بآل!

سوتهحتىونسفتهالتبنىأمرفىبالجاهليةيتعلقماكلاللآيةهذهأزالتلقد

اللهرسولولوأطاع،اللهأمرمنجميغاالمسلميننفوسفىأوقعالأمروكان،بالأرض

الله.دينفىحسجولا،!ع

النوحيد.فى(0274)البخارى:صحيح(1)

.النكاحفى(1428)صسلم:صحيح(2)

http://www.al-maktabeh.com



يئا!ح؟ق!يفال!فاسي!اءبا8محكفلالهها8ئيليك"سراا682

أنهااللهأخبرهوقد."زوجكعليك"أمسك:يقولض!طالنبىجعلالذىما...لكن

زوجه؟

:القرآنأحكامفى(4/4541)المالكىالربىابنقال

النفرةزيدلهفأبدى،عنهارغبتهأو(فيهارغبتهمناللهيغيضةلممامنهيختبرأنأراد

للمقاصدبهابالتمسكفأمره،أمرهافىمنهعلمهيكنلممالهاوالكراهةعنها

الصحيحة:

العاقبة.ومعرفةالحجةلإقامةتإ

مخالفةفىفليس!يؤمنلاأنهعلموقدبالإيمانالعبديأمرتعالىاللهأنترىألا:ة

وحكغا.عقلأبهالأمرمنيمنعماالعلممتعلقالأمرمتعلق

اهـ..وتقبلوهفتيقنوهالعلمنفيسمنوهذا

و)السعدى((الشراوىتفسير)و(البيانو)أضواء(القرآنظلال)فىتفسيركانوقد

والجريمة.الشبهةهذهفى!ىالنبىبرأتالتىالتفاسيرهذهمن

والمعراجءالإسرارحلةفىوموضوعاتوخرافاتغرائب

%لأقضاآئضجدإذ!ا"آئ!آئقتجدمنفدببغثدأشزىاتذئآ")شئخن:تعالىالثهقال

بعضجاءتوهنا،(\:)الإسراءعألض!يصتلآآلهـتميغفؤوإنةالئنآةمجنرلئرتةوخؤلةتجرصحئقاكاآلد

ومنها:والموضوعةالضعيفةالأحاديث

4القصتاص.حديت

كثيرابنوذكرها،أيضاجريرابنورواها،الخدرىسعيدأبىعنالبيهقىرواية(1)

.تفسيرهفى!5/17)

أسرىليلةعنحدثنااللهرسوليا:أصحابهلهقالفيفالنبىأن:قالسعيدأبىوعن

آإآ!خزا!آ!ج!منللأث!تئ!أضىإآليىبرلهودحض:وجلعزاللهقال:قال.فيهابك

فأخبرهم،:قالآلتصير(آلهـتميغفؤرإنةلئنآكأأيمنإسنيىتةوخؤاؤوتزكتاآلذىآلأقصتاآنضمئجد

رأفلمفاستيقظت،فأيقظنىآتأتانىإذالحرامالمسجدفىعشاءنائمأنا)فبينما:فقاذ

بدابةأنافإذاالحرامالمسجدمنخرجتحتىبصرىفأتبعتهخيالمحهيئةفا!أنياات!ثل
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.البراق:لهيقال،الأذنينمضطربأنهغير،هذهبغالكم،هذهبدوابكمشبفاأدنى

دعانىإذأسيرأنافبينما،فركبته،بصرهمدعندحافرهيقع،قبلىتركبهالأنبياءوكانت

أسيرأنافبينما،عليهأقمولمأجبهفلم)ثلائا(أسألكانظرنىمحمديا:يمينىعنداع

محمديا:فقالت،تعالىاللهخلقهاكل.زينةمنوعليها،ذراعيهاعنحاسرةبامرأةإذا

دابتىفأوثقت،المقدسبيتأتيتحتىعليهاأقمولم،إليهاالتفتفلم.أسألكانظرنى

بها.توثقهاالأنبياءكانتالتى،بالحلقة

اللبن،فشربت،لبنوالاخر،خمرأحدهما:بإنائينالسلامعليهجبريلأتانىثم

الخمر.وأبيت

أكبرالله:فقلت.آمتكلغوتالخمرخذتألوإنكأما،الفطرةأعهمبت:جبريلفقال

دعانىإذأسيرأنابينما:فقلت:قال؟هذاوجهكفىرأيتما:جبريلفقال،أكبرالله

اليهود،داعىذاك:قالعليهأقمولمأجبهفلمأسألكانظرنىمحصديا:يمينىعنداع

عنداعدعانىإذأسيرأنافبيفصا-قال-افتكلتهودتعليهوقفتأو،أجبتهلوإنكأما

داعىذاك:قال(عليهأقمولمألتفتفلمأسألكانظرنىمحمديا:قاليسارى

عنحاسرةبامرأةأناإذأسيرأنافبينما:قال-أفتكلتنضرتأجبتهلوإنكأما،النصارى

أقمولمأجبهافلمأسألكانظرنىمحمديا:تقولاللهخلقهافشةكلمنعليهاذراعيها

علىالدنياأمتكلاختارتعليهاقمتأوأجبتهالوإنكأما،الدنياتلك:قال،عليها

.خرةلآا

أتيتثم(ركعتينمناواحدكلفصلى،المقدسبيتوجبريلأنادخلتثم:قال

أما،المعراجمنأحسنالخلائقيرفلمالأنبياءأرواحعليهتعرجكانتالذىبالمعراج

السماءإلىطامخابصرهيشقفإنما،السماءإلىطامخابصرهيشقحينالميترأيت

وهو!)إسماعيل(:لهيقالبملكأنافإذا،وجبريلأنافصعدتةقال(!!بالمعراجعجبه

ملك،ألفمائةجضودهملككلمعملكألفسبعونيديهوبين،الدنياالسماءصاحب

جبريلفاستفتح:قال.(31)المدثر:فؤ!*زئلثيغلؤخئؤد!ؤقا:وجلعزاللهقال:قال

أوقد:قيل.محمد:قال؟معكومن:قيل.جبريل:قالهذا؟من:قيل،السماءباب

هوفإذا،صورتهعلىوجلعزاللهخلقهيومكهيئتهبآدمأنافإذا،نعم:قال.؟إليهبعث

تعرضثم4عليينفىاجعلوهاطيبةروح:فيقول،المؤمنينمنذريتهأرواحعليهتعرض

لبمخين.،فىاجعلوه!خبيثةونفسخبيثةروح:فيقولالفجار،ذريتهأرواحعليه
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أخرىبأخونةأنا!اذا،أحديقربهاليهمسمشرحلحمعليهابأخونةأنافإذاهنيهةفمضيت

:قال؟هؤلاءمنجبريليا:قلت،منهايأكلونأناسعندهاوأنتنأروحقدلحمعليهم

بأقوامأنافإذا،هنيهةمضيتثم:قال،الحلالولتركونالحراميأتونأمتكمنهؤلاء

منيخرجثم،الجمرذلكمنفيلقمونأفواههمفتفتح:قال،الإبلكمشافرمشافرهم

هؤلاء:قال؟جبريلياهؤلاءمن:فقلت،وجلعزاللهإلىيضجونفسمعتهمأسافلهم

ؤشيضقؤنناشائالويمئمفييأئحفودقإقالهفئاآقتئأضؤ!ذتأ!فوتآلدين!إن:أمتكمن

فسمعتهن،بثديهنيعلقنبنساءأنافإذا،هنتةمضيتثم:قال،(10م!)النساء:مب!يتس

منالزناةهؤلاء:قال؟النساءهؤلاءمنجبريليا:قلت،وجلعزاللهإلىيضججن

فيقال،فيلقمونهاللحمجخوبهممنيقطعبأقوامأنافإذا!فتتةمضيتثم:قال.أمتك

هؤلاء:قالهؤلاء؟منجبريليا:قلت،أخيكلحممنتأكلكنتكماكل:له

.اللمازونأمتكمنالهمازون

قد،وجلعزاللهخلقماأحسنبرجلأنافإذا،الضانيةالسماءإلىصعدناثم:قال

هذا؟منجبريليا:قلت،الكواكبسائرعلىالبدرليلةكالقمرالحسنفىالناسفضل

على.وسلمعليهفسلمت،قومهمننفرومعهيوسفأخوكهذا:قال

مننفرومعهما،السلامعليهماوعيسىبيحيىأنافإذا،الثالثةالسماءإلىصعدتثم

بإدرش!أنافإذا4الرابعةالسماءإلىصعدناثم،علىوسلماعليهمافسلمت،قومهما

على.وسلمعليهفسلمت،علئامكائااللهرفعهقد

ونصفهابيضاءلحيتهونصفبهارونأنافإذاالخامسةالسماءإلىصعدناثم:قال

فىالمحببهذا:قالهذا؟منجبريليا:قلت،طولهامنسرتهتصيبلحيتهتكادسوداء

على.وسلمعليهفسلمت،قومهمننفرومعهعمرانبنهارونهذا،قومه

الشعر،كثير،آدمرجلعمرانبنبموسىأنافإذا،السادسةالسماءإلىصعدتثم

أكرمأنىالناسيزعم:يقولهوفإذا،القميصدونشعرهلنفذقميصانعليهلوكان

:قالفيهذامنجبريلياقلت:قال.منىتعالىاللهعلىأكرمهذابل(هذامنالفهعلى

وسلم.عليهفسلمت،قومهمننفرومعه،السلامعليهعمرانبنموسىأخوكهذا

على.

ظهرهساند،الرحمنخليلإبراهيمبأبيناأنافإذا،السابعةالسماءإلىصعدتثم

إبراهيمأبوكهذا:قالنجهذامنجبريليا:قلت،الرجالكأحسنالمعمورالبيتإلى
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بأمتىأناوإذا.علىفسلمعليهفسلمت،قومهمننفرومعهالسلامعليهالرحمنخليل

:قال،رمدثيابعليهموشطر،القراطيسكأنهابيضثيابعليهمشطر:شطرين

الآخرونوحجب،البيضالثيابعليهمالذينمعىودخل،المعمورالبيتفدخلت

ثمالمعمور،البيتفىمعىومنآنافصليت،خيرعلىوهمرمدثيابعليهمالذين

معى.ومنأناخرجت

يومإلىإليهيعودونلاملكألفسبعونيومكلفيهيصلىالمعموروالبيت:قال

،!!الأمةهذهتغطىتكادمنهاورقةكلفإذا،المنشهىسدرةإلىرفعتثم:قال.القيامة

والآخر،الكوثرأحدهما:نهرانمنهافينشق،سلسبيل:لهايقالتجرىعينفيهاوإذا

تأخر.وماذنبىمنتقدممالىفغفرفيهفاغتسلت،نهرالرحمة:لهيقال

بنلزيد:قالت؟جاريةياأشمالمن:فقلت،ةل!اجفاستقبلتنىالجنةإلىرفعتإنىثم

لذةخمرمنوأنهار،طعمهيتغيرلملبنمنوأنهار،آسنغيرماءمنبأنهاروإذا،حارثة

كأنهابطيرهاأناوإذا،عظغاكالدلاءرمانهاوإذا،مصقىعسلمنوأنهار،للشاريين

ولارأيتعينلاما،الصالحينلعبادهاعذقدتعالىاللهإنعندهاطمرزفقال،هذهبختكم

الثهغضبفيهافإذا،النارعلىعرضتثم--قالبشرقلبعلىخطرولاسمعتأذن

دونى.أغلقتثملأكلتهاوالحديدالحجارةفيهاطرحتولو،ونقمتهوزجره

أذنى.أوقوسينقابوبينهبينىفكانلىفتغشتى(المنتهى)سدرةإلىرفعتإنىثم

،صلاةخمسونعلىوفرضت:قال،الملائكةمنملكمنهاورقةكلعلىوينزل:قال

عملتهافإذا4حسنةكتبتتعملهافلمبالحسنةهممتفإذا(عشرحسنةبكللك:وقال

عملتهافإن،شىءعليكيكتبلمتعملهافلمبالسيئةهممتوإذا،عشرالككتبت

.واحدةسيمةعليككتبت

ارجع:قال.صلاةبخمسين:فقلت؟ربكأمركبما:فقال،موسىإلىرجعتثم

تكفر،تطيقهلاومتى،ذلكتطيقلاأمتكفإن،لأقتكالتخفيففاسألهربكإلى

عنىفوضع،الأمأضعففإنها،أفتىعنخقفربياةفقلت،ربىإلىفرجعهمت

مثللىقال،عليهأتيتكلما،ورقيموسىبينأختلفزلتفما،أربعينوجعلهاعشرا

:قال.صلواتبعشرأمرت:فقلت؟أمرتيتم:لىفقال،إليهرجعتحتى،مقالته

عنخففربأى:فقلتربىإلىفرجعت،لأمتكالتخفيففاسألهريكإلىارجع

تمتةعندهاملكفنادانى،ائ!صخوجعلهاخصمئاعنىفوضع،الأعمأضعففإنهاأمتى
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أمثالها.عشرحسنةبكلوأعطتهمعبادىعنوخففصتفريضتى

ريكإلىارجع:قالصلواتبخصس:فقلت؟أمرتبم:فقالموسىإلىرجعتثم

استحييت.حتىريىإلىرجعت:فقلت،لأمتكالتخفيففاسأله،شىءيؤودهلافإنه

إلىبىوعرج(المقدسبيتالبارحةأتيتإنى:بالأعاجيبيخبرهمبمكةأصبحثم

محمد؟قالمماتعجبونألا:هشامابنيعنىجهلأبوفقال(وكذاكذاورأيت،السماء

شهرامصعدةمطيتهيضربوأحدنافيناأصبحثم،المقدسبيتالبارحةأتىأنهيزعم

ت!نكلمالقريشبعيرفأخبرتهم:قال،واحدةليلةفىشهرينمسيرةفهذه،شهرأومقفلة

العقبة،عندوجدتهارجعتفلما،نفرتوأنها،وكذاكذامكانفىرأيتهامصعدىفى

يخبرنا:جهلأبوفقال،وكذاكذاومتاعه،وكذاكذاوبعيرهرجلبكلوأخبرهم

وكيف(وهيئتهبناؤهوكيف،المقدسببيتالناسأعلمأنا:منهمرجلفقال،بأشياء

ذلكفجاء،فسأخبركمكاذئايكوإنفسأخبركمصادفامحمديكفإن،الجبلمنقربه

وكيف،بناؤهكيف:فأخبرنىالمقدسببيتالناسأعلمأنامحمديا:فقالالمشرك

فنظر،مقعدهمنالمقدسبيتص.!كالثهلرسولفرفع:قال؟الجبلمنقربهوكيف،هيئته

الآخر:فقال،وكذاكذاوهيئته،وكذاكذابناؤه:قال،بيتهإلىأحدناكنظرإليه

.الكلامهذامننحؤاأوقالفيمامحمدصدق:فقال،إليهمفرجع،صدقت

الطويل:الغريبالحديثلهذاإيرادهبعدكثيرابنوقال

بنمحمدعن،الأعلىعبدبنمحمدعنبطولهجريربنجعفرأبوالإمامرواهوكذا

معمر،عنالرزاقعبدعنيحيىبنالحسنوعن،العبدىهارونأبىعنمعمرعنثور

بنروححدثخىإسحاقبنمحمدحديثمنأيفخاورواه،بهالعبدىهارونأبىعن

بنأحمدعنأبيهعنحاتمأبىابنورواه،المتقدمسياقهنحوبههارونأبىعنالقاسم

أبىعنالعبدىهارونأبىعن،الصمدعبدبنالعزيزعبدالصمدعبدأبىعن،عبدة

فيهوماغرابتهعلىغيرهساقهمماأجود،أنيقحسنطويلبسياقفذكره،الخدرىسعيد

عنومعمروهشيمالحدانىقيسبننوحروايةمنأيضاالبيهقىذكرهثم.النكارةمن

حديثهسقناوإنما،الأئمةعندمضعفوهوجوينبنعمارةواسمهالعبدىهارونأبى

عثمانأبوالإمامأخبرنا:البيهقىرواهولما،لغيرهالشواهدمنحديثهفىلماهاهنا

أبوحدثنا،البزارإبراهيمبنمحمدبنأحمدنعيمأبوأنبأنا،الرحمنعبدبنإسماعيل

النومفىرأيت:قال،حكيمأبىبنيزيدحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،بلالبنحامد
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به.بأسلاالثورىسفيانلهيقال،أمتكمنرجل،الثهسوليا:قلت،!ييهاللهرسول

الخدرىسعيدأبىعنالعبدىهارونأبىعنحدثنا"بهبأس"لا!ييهاللهرسولفقال

فقال،بالحديثفحدثته،السماءفىرأيت:قلت.بكأسرىليلةاللهرسولياعنك

السرىفىعنكيحدثونأمتكمنناشاإناللهرسوليا:لهفقلت.دانعم"ةلى

دا.القصاصحديثداذلك:لىقال؟بعجائب

لابن(والمعراج)الإسراءسموهكتابفىعباسابنرواهحديثمنهوأسوأ(2)

أبورواهآخروحديث،عليهمنحولاهووإنما،قولأىفيهعباسلابنوليسعباس

فيه:كثيرابنعنهقالوارعاء،كذبكلهصفحاتخمسفىجريرابنذكرههريرة

.شديدةونكارةغرابة

"منكرةرواية(3)

حدثنى(الرملةمسجدمؤذنبنميمونبنمسكينحدثنامنصور:بنسعيدقال

الحرامالمسجدمنبهأسرىليلة!!تج!اللهرسولأنقرطبنالرحمنعبدعنرويمبنعروة

بهفطارا،يسارهعنوميكائيليمينهعنجبريل،والمقامزمزمبينمنالأقصىالمسجدإلى

معالعلىالسمواتفىتسبيخاسمعت:قالرجعفلما،العلىالسمواتبلغحتى

علابماالعلوذىمنمشفقاتالمهابةذىمنالعلىالسمواتسبحت،كثيرتسبيح

هذهمنتعالىقولهعندالحديثهذاويذكر.وتعالىسبحانهالأعلىالعلىسبحان

الآية.(44:)الإسراء!ةآل!تئغآقخو؟ث"ة!متخ:السورة

وفيه،والأوسطالكبيرفىالطبرانىرواه:الإيمانفى(432)المجمعفىالهيثمىقال

منكر.إنه:وقال،الحديثهذاالذهبىلهذكرميمونبنمسكين

جبرللفأتى:قالبىأسرىليلةكاندالما:قالصكاعتبولأنهبريدةعنالبزاروروى(4)

."البراقبهافشدفخرقهافيهاأصبعهفوضعالمقدسببيتالتىالصخرة

(والمعراجالاسزءليلةفىالصحيحةالرواياتهىوهمذه

بينالبيتعندأنا"بينما:قال!رالنبىأنصعصعةبنمالكعنمالكبنأنسعن

حكمةملآنذهمبمنبطسمتفأتيتالرجلينبينالثلاثهأحدأقبلإذواليقظانالنائم

وإيمائا،حكمةملئثم،زمزمبماءالقلبفغسل،البطنمراقإلىالنحرمنفشقوإيمائا

السماءفأتيناالسلامعليهجبريلمعانطلقتثم،الحماروفوقالبغلدونبداتهأييتثم
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أرسلوقد:قيل.محمد:قال؟معكومن:قيل،جبريل:قال؟هذامن:فقيل،الدنيا

:قال،عليهفسلصتالسلامعليهآدمعلىفأتيت،جاءالمجىءونعم،بهمرحتا؟إليه

قيل:،جبريل:قال؟هذامن:قيل،الثانيةالسماءأتيناثم،ونبىابنمنبكمرحئا

عليهما،فسلصثوعيسىيحيىعلىفأتيتذلكفمثلمحمد،:قال؟معكومن

جبريل،:قالهذا؟من:قيل،الثالثةالسماءأتيناثم،ونبىأخمنبكمرحئا:فقالا

فسلمتالسلامعليهيوسفآعلىفأتيت،ذلكفمثل،محمد:قال؟معكومن:قيل

علىفأتيت،ذلكفمثلالرابعةالسماءأتيناثم،ونبىأخمنبكمرحتا:قالعليه

السماءأتيناثم،ونبىأخمنبكمرحئا:فقال،عليهفسلمتالسلامعليهإدرش!

منبكمرحتا:قال،عليهفسلمتالسلامعليههارونعلىفأتيت،ذلكفمثلالخاصبسة

السلامعليهموسىعلىأتيتثم،ذلكفجثلالسادسةالسماءأتيشاثم،ونبىأخ

يا:قاليبكيذ؟ما:قيل،بكىجاوزتهفلما،ونبىأخمنبكمرحتافقالعليهفسلصت

أمتى.منيدخلمماوأفضلأكثرالجنةأمتهمنيدخلبعدىبعثتهالذىالغلامهذارلت

عليه،فسلصت،السلامعليهإبراهيمعلىفأتيت،ذلكفمثلالسابعةالسماءأتيتثم

هذا:فقال،جبريلفسألتالمعمورالبيمتلىرفعثم،ونبىابؤمنبكمرحئا:فقال

آخرفيهيعودوالممنهخرجوافإذا4ملكألفسبعونيومكلفيهيصلىالمعمورالبيت

آذانمثلورقهاوإذاهجرلهلآلمثلنبقهاذاس،المنتهىسدرةلىرفعتثم،عليهمما

:فقالجبريلفسألمتظاهرانونهرانباطناننهراب:أنهايىأريعةأصلهافىوإذا،الفيلة

صلاةخمسونعلىفرضتثم،(1)والنيلفالئطاءالنهاهرانوأما،الجنةفىالباطنالطأما

إنى:قال(صلاةخمسونعلىفرضتقلت؟صنعتما:فقال،موسىعلىفاتيت

ذلك،ئطيقوالنأمتكوإن،المعالجةأشذإسرائيلبنىعالجمثإنى،منكبالناسأعلئم

فجعلهاعنىيخففأنفسألتهربىإلىفرجعتعنكيخففأنفاسالهريكإلىفارجغ

أريعين،جعلها:قلت؟صضعتمافقال،السلامعليهموسىإلىرجعتثم!أريعين

علىفأتيت،ثلاثينفجعلهاؤتجلغرريىإلىفرجعت،الأولىمقالتهمثللىفقال

فجعلهاريىإلىفرجعمث،الأولىمقالتهمثللىفقال،فأخبرتهالسلامعليهموسى

مقالتهمثللىفقالالسلامعليهموسىعلىفاتيت!،خمسةثم،عشرةثم،عشرين

أمضيتقدأن،فنودىإليهأزجغأنوتجلعرريىمنأستحيىإنى:فقلت،الأولى

والنيل.الفرات:روايةوفى(1)
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.أمثالها")1(عشربالحسنةوأجزىعبادىعنوخففمتفريضتى

عف:اللهرضىذرأبىعنالصلاةفى(934)البخارىروايةي

سقفعن"فرج:قالصط!لهءاللهرسولأنيحدثذرأبوكان:قالماللثبنأنسعن

منبطستجاءثم(زمزتمبماءغسلةئمصدرىففرج!تجبريلفنزلبمكةوأنابتى

إلىبىفعرجبيدىأخذثم،أطبقهثم،صدرىفىفأفرغهوإيماتاحكمةممتلئيذصب

:قال.افتح:الدنياالسماءلخازنجبريلقالالدنياالسماءإلىجئتفلقا،الدنياالسماء

:فقال،ك!خهمحمدمعىنعم:قالأحد؟معكهل:قال،جبريلهذا:قالهذا؟من

،أسودةيمينهعلىقاعدرجلفإذاالدنياالسماءعلونافتحفلما.نعم:قال؟إليهأرسل

مرحئا:فقال،بكىيسارهقبلنظروإذا،ضحكيمينهقبلنظرإذاأسودىيسارهوعلى

الأسودةوهذه(آدمهذا:قال؟هذامن:لجبريلقلمت،الصالحوالابنالصالحبالنبى

أهلشمالهعنالتىوالأسودة،الجنهأهلمنهماليمينفأهلبينهتستئموشمالهيمينهعن

السماءإلىبىعرجحتى،بكىشمالهقبلنظروإذا،ضحذيمينهعننظرفإذا،النار

فذكر:أنسقال،ففتح،الأولقالهمامثلخازنهالهفقال،افتح:لخازنهاققال،الثانية

ولم،عليهماللهصلواتوإبراهيموعيسىوموسىوإدرش!آدمالسمواتفىوجدأنه

السماءفىوإبراهيمالدنياالسماءفىآدموجدأنهذكرأنهغير،مضازلهمكيفيثبت

الصالحبالنبىمرحئا:قال،بإدرشرر!برربالنبىجبريلمرفلما:أنسقال.السادسة

مرحئا:فقال،بموسىمررتثم،إدريسهذا:قال؟هذامن:فقلت،الصالحوالأخ

بعيسى،مررتثم،موسىهذا:قالهذا؟من:قلت،الصالحوالأخالصالحبالنبى

ثم،عيسىهذا:قالهذا؟من:قلت،الصالحوالنبىالصالحبالأخمرحتا:فقال

هذا:قال؟هذامن:قلت،الصالحوالابنالصالحبالنبىمرحئا:فقالبإبراهيممررت

.":!ع!براهيمإ

يقولالن:كاناالأنصارىخئةوأباعباسابنأنحزمابنفأخبرنى:شهابابنقال

."الأقلامصريفافهىأسمعلمستوىظهرتحتىبىعرج"ئم:"!ووالنبىقال

أمتىعلىؤتجلغرالله"ففرض:خيورالنبىقال:مالكبنوأنسحزمابنقال

علىلكاللهفرضما:فقال،موسىعلىمررلتحتىبذلكفرجعتصلاةخمسين

ذلك،تطيقلاأمتكفإنريكإلىفارجع:قال،صلاةخمسينفرض:قلت؟أمتك

الصحيحهيئ.فىوأعله.الصلا-فى(484)النائىصحيهح(؟)
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ريكراجع:فقال،شطرهاوضع:قلت،موسىإلىفرجعت،شطرهافوضعفراجعت

فإنربكإلىارجع:فقال،إليهفرجعتشطرهافوضعفراجعت،تطيقلاآمتكفإن

لدىالقوليبدللاخمسونوهىخصم!هى:فقال،فراجعتهذلكتطيقلاأمتك

حتىبىانطلقثم،ريىمناستحييت:فقلت،ربكراجع:فقالموسىإلىفرجعت

حبايلفيهافإذاالجنةأدخلتثمهىماأدرىلاألوانوغشيهاالمنتهىسدرةإلىبىانتهى

."المسكترابهاوإذااللؤلؤ

رضىمالكبنأنسعنالفضائلفى(164/2375)صحيحهفىمسلموروى.ت

وهو،الأحمرالكثيبعندبىأسرىليلةموسىعلىأتيتأو-"مررت:قالعنهالله

.،قبرهفىيصلىقائم

عنهمااللهرضىعباسابنعن(662/651)ومسلم،(3239)البخارىوروى:ء

بنموسىعلىبىأسرىليلة"مررت:فقال،بهأسرىحينيمج!اللهرسولذكر:قال

عيسىورأيت،شنوءةرجالمنكأنه،جغد،طوال،رجلآدم،السلامعليهعمران

النار،خازنمالكاوأرى،"الرأسسبط،والبياضالحمرةإلىالخلقمربوعمريمابن

!نمزيهفيسلأتقلآتت!ئآفوقىتيناغأ:)ؤآتخذ.إياهاللهأراهنآياتفى،والذجال

.(23:)السجدة،بهلقآ

ذكرمنأكثروالضعيفالموضوعإبطالهناوالمراد،صحاحأخرىرواياتوهناك

الصحيح.

بحبمطبئ!طت

الغرانيققصةفىوالتلفيقالدس

أضيتهقيآفتيط!تألةكأضتئإذأبنةفؤلآزسوتيمنقئيلقىمنأزشقحتا1يوؤقآ:تعالىاللهقال

.(52:)الحجخيهيولمععيوؤآلتةالحهةآلتةئؤيح!صآقجطنيفقيقاآلتةفحنسخ

:النزولأبانبوفىالمنئور،الدرفىالسيوطىقال

جبيربنسعيدعنبسندتصحيحطريقمنالمنذروابنجريروابنحاتمأبىابنأخرج

آقايثطؤضصؤةحيؤآلغزئآلبت،)أقضءشؤبلغفلما،!ؤآقو(بمكة"بحيررالنبىقرأ:قال

بم.2"-1:)النهجم(آلأخزممث
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اطفقا،لترتجىشفاعتهنوإن،العلاالغرانيقتلك:لسانهعلىالشيع!أتألقى

قتهيلقىمجنشفتاأ)،ؤقآفنزلت،وسجدوافسجد،اليومقبلبخيرآلهتناذكرما:المشركون

الآية.(52:)الحج(حجميماؤنلأزشوليمن

فيماعباسابنعنجبيربنسعيدعنآخروجهمنمردويهوابنالبزاروأخرجه

ثقةوهوخالدبنأميةبوصلهوتفرفى،الإسنادبهذاإلامتصلأيروىلا:قال،أحسبه

مشهور.

:فقالالفتحفى(8/439)غريببرأىفخرج،حجرابنوتجرأ

مرسلينصحيحينطريقينلهاأنمع،أصلأللقصةأنعلىتدلالطرقكثرةلكن

الحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبىعنالزهرىطريقمنأحدهما:جريرابنأخرجهما

العربىابنبقولعبرةولا،العاليةآبىعنهندبنداودطرلقمنوالآخر،هشامابن

لها.أصللاباطلةالرواياتهذهأنوعياض

الواضح4التلفيقهذاعلىالعلماءردود.

شىءمنهاليسالايةهذهنزولفىالمرويةالأحاديث:القرطبىتفسيرفىجاء"ت

.(الشعبدارط4724ص7)جيصح

ولم،ونحوهاالتفسيركتبفىوقعالغرانيقفيهالذىالحديثهذا:عقبةابنوقال

وهذا.قالثم....مشهورمصنفعلمىفىذكرهولا،مسلمولا،البخارىيدخله

التبليغ.فىالمعصوموهو..ءشىالنبىعلىيجوزلا

الصحة.أهلمنأحديخرجهلمالحديثهذا:"الشفا"فىعياضالقاضىوقال

المعنىبل.قرأبأنهفسروهماهوتمنىمعنىيكونألا4تفسيرالآيةفىوالاولى

ولكنأمتهتهتدىأنيرجونبىكل:ذلكعلىالآيةومعنى،الرجاءهؤالواضحالقريب

هدايتها.فىالنبىأمنيةتحقيقوديئبينهافيحولالأمةلهذهبالمرصادالشيطان

:البغوىعننقلأ(326-5/325):تفسيرهفىفقال-اللهرحمه-كثيرابنأماب

هذامثلوقعكيف:سؤالأهاهناسألثم.....تفسيرهفى،الرواياتأى-ساقهاوقد

منكانالناسعنأجوبةحكىثم؟"خيةلرسولهتعالىاللهمنالمضمونةالعصمةمع

صطاضاللهرسولعنصدرأنهفتوهمواذلكالمشركينمسامعفىأوقعالشيطانأن:ألطفها

والله-كل!حهساللهرسولعنلاالشيطانصنيعمنكانإنمابل،الأمرنفسفىكذلكوليس

أعلم.
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ولا،بذلكنجزم،موضوعةولكنها،القصةصحةأثبتناإنوجيهالتفسيروهذا4ملت

فىيجرحماينقلأنهوجدنابعدما،ذلكفىمحالةلامتهاونفإنهالسيوطىزعميغرنك

لهوتعصبهالسندبظاهرتمسكهبابمنفإنهلهاحجرابنتصحيحأما،الأنبياءعصمة

اليقين،علىإلايعتمدانلاالوحىولكنه،العقيدةلكنها،يفعلاللةرحمهكانوهكذا

المنفوذصريحويعارضها،متونهاأوأسانيدهابعضفىالشكيدورالتىالآثارأما

:نقولفنحنولذلكبهايؤخذفلاالمعقولوصحيح

:رر!آلقؤىررقي!كنا!ؤ،:سبحانهقال،النجمسورة-السورةهذهفىالقرآنإن(1)

سيطرتهيمارسالشيطانتعالىالثهيتركإذنفكيف(3،4:)النجم!يوخىإ*ؤختئهؤإر

؟يمىليايؤ!لهتآلمثآطمقفى!الي1!إذ:فيهمللشيطانقالالذينالأنبياءمننبىعلى

.(04)الحجر:في،نيي!!ى!آمنؤك!ا!آل!!،؟:فقالاللعينالغوىفتعهد،(65:)الإسراء

أمرين:تنفىالضجمفآية

.الهوىعنجانخهالنبىينطقأن:الأول

.الشيطانعنينطقأن:والثانى

وإلا،اللهعندمنوالوحى،سواهلاالوحىهومصدرهأنوهو:واحذاأمرأوتثبت

الشيطاكا،عليهتسلطإذايقولهماوكل،يراهماكلفىللتشكيكمعرضا!همحالنبىكان

شيطانى.هووماإلهىهومابيننفرقلنلأنناكلهوالتشريعوالقرآنالوحىوسير

شياطينمنفعصمه(67:)المائدة؟!آلتماكليمنيغميخلقى!ؤآط!4:تعالىاللهقالودقد(2)

حدثكماالشيطانفراريعخىا!لقكووجود،الجنشياطينمنيعصمهلافكيف،الإنس

!ولالنبىقلبفىالشيطانيتواجدفكيفالثهبعصمةمعصوم!كلهاللهورسول،بدبىيوم

فىيديهعلىلعابهسالحتىبهفأمسكوأيده،فأسلمشيطانهعلىاللهأعانهالذى

والتشكيك،الدينوتقويضالشريعةقواعدلهدمالظلماتفىتحاكأباطيلإنهافيالصلاة

والزنادقة.،اليهودرائحةإلاتشثتئملاوهنا،الأنبياءعصمةفى

نبئاولارسولأتركماالشيطالنأنالعجيبمن:القليوبىربهعبدالشيخوقال(3)

تمنىلما!روالنبىتسليةفىعلينا-وتعالىتباركقضىكماأتباعهبإغواءعارضهوقدإلا

!لنامن!ؤقتماأ:بقولهالحقفسلاه،بهويؤمنإلاالناسمنأحديفلتلاأن-ورجا

/2)الصوابعنضلومنالحقآهلبيانفىالوهابفيض.إلخ(52:)الحج!...قبللث

.التفاسيرالجيدةمنوهو،9621القاهرةمكتبة(1681
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هذياستحالةإلىالبيانأضواءفى(532-3/528)الشنقيطى)1(أشاروقد(4)

ؤءفاضنهه!أخينأنيافى!سنل!أ.أةآيخنوإنة؟ر:القرآنيةالدلائلبهذهوجاءونقلآعقلآالقصة

.(99،001:)النحل9لملأضضبركوتبهخوقيافيؤآويتؤتؤنةينانيآقئضإشفص!ةإقاصنوط!ؤحيكأغؤ

،(42)الحجر:؟!اخاوينآمنا!جغالثضنإيملأظيهؤفل!تنلثلئسنكامجاليإتلا:تعالىوقوله

لهسلطانفاى،البواحالكفرذلكييهلسانهعلىألقىالشيطانأنالمزعومالقولوعلى

ذلك.منأكبر

لإ؟ؤقا:صلى!هالنبىفىتعالىقولهالمزعومالقومذلكبطلانعلىالدالةالآياتومن

.(3،4:)النجم!(*ئوخىؤحىبنفؤإت+خكاآلقؤىغنينط

،221.)الصعراءأضوقي"أفافيشككضليتترلطنجطآقيطديئتةضلقنظنأنتح!لهوقاوو1:تعالىوقوله

قيتتترللخفمه!منؤلأيهلدت!نيمنآلشطليأضهلآغننينصت!تم!:ؤإنة،ط:تعالى222وقوله

.(41،42:)فملتخبهوحميل!!

.المزعومالقولبطلانعلىتدلالقرآنيةالآياتفهذه

:-تعالىاللهرحمه-أضافثم

الإلقاءاستحالةمعالنقلجهةمنتثبتولمبطلانهاعلىدلالقرآنأنوالحاصل

نأفتبين،للشيطانالكفربذلكالتلفظنسبأثبتهاومن،شرغاذكرلماتجميهلسانهعلى

بطلانه،علىالقرآندلوقد،شرغامسضحيلسهؤاولو،الكفربذلكه!!حلحالنبىنطق

.غرنوق:واحدهاالمعروفةالبيضالطير:والغرانيق،حالكلعلىقطغاباطلوهو

عندهفتشفعالبيضكالطيراللهإلىترتفعالأصنامأنيزعمون،ذلكغيرلغاتوفيها

يفقيقاآدثة؟!قينتخ:قولهأنذكرناوإنونحن،أكفرهمما،الثهقبحهملعابديها

ألقى:تقديرهمحذوفالإلقاءمفعولإن:قالمنلقولبهيستأنس(52:)الحج(اخح!آ

الإبطالومعناه،اللغوىالنسخهوهناالنسخلأن،منهاليسماقراءتهفىالشيطان

علىيدلكأنهوهذا،الأثرالريحونسخت،الظلالشمسنسخت:قولهممنوالإزالة

أنهلنايظهرفالذى،النبىأوالرسوليقرؤهمماليس،الشيطانألقاهشيتاينسخاللهأن

منالآيةعلىتكلممنلهينتبهلموإن،واضحةدلالةعليهيدلالقرنوأن،الصواب

منالمانعةوالوساوسالشكوك:النبىقراءةفىالشيطانيلقيهماأنهو:المفسرين

شديد.بتصرفنقلناه(1)
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علىمفتراةوأنهاالأولينأساطيرأو،شعرأوسحرأنهاعليهمكإلقائه،وقبولهاتصديقها

المذكورالإلقاءفىالحكمةبيقالثهأن:المعنىهذاعلىوالدليلعندهمنمنزلةليستالله

.(53:)الحج!!قفوبيهوقزخ!فيقيآ+ئي!ش!هلاثحطتتايفقيقالآقخغل:قاللأنه،الخلقامتحان

.(54:)الحجقفوهضفي"لةوفئخيتبهفيؤضوأضتلثمنآئخةاجفؤأنةآأوتوأآلديمق،،ؤلغلؤ:قالثم

عليهم،يلقىالشيطانأنعلىيدل:الآية؟ائخةاجلؤأنةآأوتوأأؤلغلؤآلذين:فقوده

ويكذبه،لهمفتنةذلكويكون،الأشقياءفيصذقهبحقليس!قالنبىيقرأهالذىأن

فىالشيطانلهميزعمكمافيهكذبلاالحقأنهويعلمون،العلمأوتواالذينالمؤمنون

القهعندوالعلم،القراءةفىنفسهمنالشيطانزادهشيئايناسبلاالامتحانفهذا:إلقائه

آخر.وجيهرأىوهذااهـ..(تعالى

يصحالمبأنهاعليهاوحكمالقصةهذهأبطلقدقبلذىمنالشوكانىوكان(5)

تغضرظيتاتقؤل!لإؤتؤ:تعالىبقولهواستشهد،(الوجوهمنوجهيثبتولا،شىءفيها

تعالىالثهنهىوذكر،(46-44:)الحاقةممنيآئؤيين!هاتقضفتاتؤببآلمين!ملأقذناب%ألأشاويلي

إليهؤشضياتزغتقذحيدلتتتننكآن)ؤلألأ:المشركينإلىالركونمجردعنط!*عنحهنبيه

.(74:)الإسراء(عقليلأ

نعم،بالخطرمهددكلهالقرآنفإنوروايتهاسندهاصغإذا()الغرانيققصةإن(6)

اجها،إالتنبهاللهرحمهما(والسيوطى،حجر)ابنعلىكانالتىالهامةالنقطةهىهذه

سورةوأى؟الباقىفأين-قولهماعلى-المرةهذهاكتشفقدالقرآنفىالشيطانقولفإن

كانالشريعةفىهوىوأىبعد؟الرواةإليهاينتبهولمللنبىبهاالشيطانوسوسأخرى

التىالهدامةالشكوكمنمتشابكةمجموعةإلىسنصل؟عندهمنفوضعهاللهلرسول

ذلكغيروهو،والردوالدراسةللنقدخاضفا-وحاشاه-مهلهلأكتاتاالقرآنمنستجعل

تعالىاللهتعهدفقد،يبدلأويتغيرأنويستحيل،اللهوكلاماللهكتابفإنه،تمافا

يكونأنعنونزهه،(9)الحجر:،(!لهونازوآلنن!زؤإفاتزثنماتخن!إتا:وقال،بحفظه

لؤكأت،\فل:كلامهوهو،(25)التكوير:زجو،!شتيطنفؤبقؤلي3لهوؤقا:رجيمشيطانقول

كتابإنه،(901:)الكهف!زبئشقذ!ثآفخزقتلصآنقعذزبئل!يخنتامذادآفخز

للشيطانوليس،خبيرلدنصحكيممنوفصلتآياتهأحكمتر)كأصيؤلآ،(ذحجض)؟،(زئننغ*إج

وإليك.كذابأومخطئبينمابهذاوالقائل،سلطاناللهكلامعلىولارسولصاللهعلى

بالضبط:حدثما
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عن،المساجدفى(576/551)ومسلم،التفسيرفى(4863)البخارىروىفقد

:قال،!ؤآقؤ؟سجدةفيهاأنزلتسورة)أول:قال،عنهاللهرضىمسعودبناللهعبد

عليه!فسجدترابمنكفاأخذرأيتهرجلأإلا،خلفهقنوسجد،ء!خلاللهرسولفسجد

.(خلفبنأميةوهو،كافراقتلذلكبعدفرأيته

سجدبينما.تعالىدثههوإنماوالمسلمونالنبىسجودإن:المفسرينبعضقالوهنا

المسلمين.يعارضواحتىالأصناممنلآلهتهمالمشركون

الذىالفريدالقرآنىالنصبهذاالإعجابسجودإنهآخرلأمركانهناالسجودأنإلا

!الأرضمنينشأالبشرىالكائن)فيه:(6/1342)ظلالهفىالظلالصاحبعنهقال

القرآنىغيرالإعجازإلىبها(ويحيطيتابعهاالقهوعلم،الأمهاتبطونفىالأجنةومنه

النجم.سورةفى

يداخئقغوألآينحتقزوأالهف.الأؤقالللقرآنيستمعوابألاتواصواقدالمشركونكانلقد

به،آمنالقرآنسمعمنأنالعلمتماميعلمونوكانوا،(26:)نصلتلأييهؤآئغؤأآثفؤآلط

محمدمنالقرآنسماعبعدمعنهاللهرضى(الدوسىعمروبن)الطفيلوضواولذلك

وحىمنوآخر،الفهعندمنكلامبينالتفرقةيستطيعشاعربأنهلعلمهم،لجهصتص

حدثوهكذا،آمنالقرآنإلىواستمع!يه9أمن()القطنالكرسفنزعفلما،الشياطين

وسمعوا،،فاستمعواالنجمسورةفقرآ!ط!طه!صالثهرسولطعليهمخرج،المشركينمع

قلوبهمفنزاأبذاالخطأيعرفلاالذىوهومرماهالقرآنفأصاب،وأنصتوا،وتسمعوا

وآياته،كلصاتهفىتعالىاللهلعظمةساجدةانحنمتقدوظهورهمرءوسهموجدواحتى

هوبلالصخرمنأوقلبهقدقذحجيىمنوكأنه،السجودعنتكبرالذىالمشركذلكإلا

منأدنىأوقوسينقابكانوابعدمابهؤلاءيتلاعبالشيطانعادماسرعانولكن،أشد

ؤإز!،تقائؤأأنفسهمإلىرجعوا،قبلمنإبراهيمقومفعلهاكما،والإسلامالخضوع

علط)تؤبموأ:أعقابهمعلىانقلبواماسرعانولكن،(64)1!نجياء:!هوآلطنفونأشؤ

قومهيوشكنبزكلمعتتكررقصةإنها(65)الأنبياء:!وتنطفونقؤلأءقاغيفتسة-وكيهؤتقذ

أعقابهم،علىفيرتدونأخرىتارةبقلوبهمليتلاعبالشيطانفيعودالإسلامعلى

وما،لهاوجودولا()الغرانيقمنخاليةإنها،القصةهذهفىحدثماوهو،وينكصون

)مسيلمةفعلكماالقرآنمعارضةحاولواالذينلأحدقولأو،باطلزعئمإلاهى

سببتالتىالصورةهذهفىوصاغهاالمعارضةوأخذالوضاعفجاء،قبلمن(الكذاب
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الأمرخطورةيدركلاوكأنه،وصذقنقلممنبل،منهالعيبوليس،الخواطرفىبلبالأ

الخطب.وفداحة

تروهاا!لجنوذا

وتعالى:تباركفقال،الهجرةليلةمشاهدمنواحدعنالقرآنتحدثوقد

يصنججهبيكوذإدآلغاليفيهاإدآشئنثاكقيكقزوأينآلذأ-شقةإذآدنةتضزةققذضفزوة)بن

آلهـشككاشنس!وأينانيآكغةؤتجغلتزؤقا!يجئحويذةؤأظيهوشيهيتئةآدئةنزلقأقغناآدتة!!تخر!الأ

.(04:)اقوبةخيهيؤ!غننينؤآلتةاشفياآقيآلتهؤ!طقة

أتدالتىالجنورتلكتفسيرفحاولوا،والتواريخالسيروأهلبعفالمفسرينوتكلف

ولواط،إسرائيلبنىتابوتقصةفى()انسكينةتصويرحاولواوكما،قطايخهرسولهبهاالله

بضىرواياتفىبالغواكمافيهاالمبالغةيستطيعوالمأنهمإلاالسكينةهذهيصورواأنهنا

أقلنقلهمفجاء،وهبولاكعبعنالمرةهذهينقلوالمولأنهم،العهدلقربإسرائيل

ومحاولات،ضاحخاللهرسولعلىالكذب:واحدةالقاعدةكانتوإن،سابقهمنمبالغة

حسنتمهماخطأوهذا،تعالىاللهقدرةمعهاتنتفىقصصيةومثيرات،مشوقاتوضع

عنه.اللهرضىبكروأبوهوالغاره!"اللهرسولدخولبعدقالوهمالههاليك،النية

لأبصرناقدميهإلىنظرأحدهمأنلو:صاضللنبىقاللمابكرأباأنذكروافقد(1)

إلىالصديقفنظرهنا(من"لذهبناهاهنامنجاءواالو:غطا!هاللهرسولفقال،قدميهتحت

جانبه.إلىمشدودةوسفينة،بئاتصلقدالبحر!اذا،الآخرالجانبمنانفرجقدالغار

العظيمة،القدرةحيثمنبمنكرليسوهذا:البدايةفى(3/180)كثيرابنقال

ماولكن،أنفسناتلقاءمنشيئانثبتولسنا،ضعيفولاقوىبإسنادذلكيردلمولكن

أعلم.واللهبهقلناسندهصخ

حدثإنبنىيا:لابنهقالأنه،هريرةأبىعنمطيربنموسىعنالبزاروروى!2)

فإنه،فيهفكنه!"اللهورسولأنافيهاختبأترأيتنىالذىالغارفأتحدثالناسفى

وعشية.غدوةرزقكسيأتيك
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.متروككذابوهوفطير(بن)موسىالحديثوفى8قلت

حديق.ئفبلفلا.كذاب:معينبنيحيىوقال

أرقم،بنزيدأدركت:قال،المكىمصعبأباأننعيموأبو،عساكرابنوروى(3)

فخرجتشجرةاللهأمرالغارليلة"؟يهالضبىأنيذكرونمالكبنوأنس،شعبةبنوالمغيرة

النبىوجهفسترت،بينهمامافنسجتالعنكبوتبعثاللهوأن،تسترهص!!جلالنبىوجهفى

،الشجرةوبينالعنكبوتبينوقعتاحتىيدفانفأقبلتاوحشيتينحمامتينالثهوأمر،ع!ثهء

حتى،وهراواتهموقسيهمعصيهممعهم،رجلمنهمبطنكلمنقريشفتيانوأقبل

جعشمبنمالكبنسراقةوهو-الدليلقال.ذراخمائتىقذر!اللهرسولمنكانواإذا

الليلة.منذتخطئلمأنت:الفتيانفقال.رجلهوضعأينأدىلا،الحجرهذا:-المدلجى

!ةالنبىمنكانواإذاحتىالقومفاستبقه،الغارفىانظروا:قالأصبحواإذأحتى

رأيت:قالفيالغارفىتنظرأنردكما:فقالوا،فرجعاحمامتانفإذاذراغاخمسين

قدالثهفعرفة!طصالنبىفسمعها،أحدفيهليسأنفعرفت،الغاربفموحشيتينحمامتين

كما-فأفرخاالحرمإلىاللهوأحدرهعا-عليهمابركأى-عليهمافستغتبهماعنهمادرأ

!!الحصامتينتيكنسلمنجميعهمكةحمامأن:روايةوفى.ترى

فىكماالدليلهوسراقةيكنولم،بالسقيمالصحيحاختلاطالحديثوفى:قلت

غريب:وقال،البدايةفى(3/180)الحديثكثيرذكرابنوقد،الصحيحةالأحاديث

.القصاصبحديثأشبهحديثوهو،يثبتولا،يصحلاهوبل:قلت،جذآ

بكروأبومجاتخعالنبىانطلق:قالأنه،البصرىالحسنعنمرسلأالحديثوروى(4)

نسجالغاربابعلىرأواإذاوكانواوح*!غالنبىيطلبونقريشوجاءت،الغارإلى

فقال،يرتقببكروأبو،يصلىقائقاو!اجالنبىوكان.أحديدخللم:قالواالعنكبوت

نأمخافةولكنأئلنفسىعلىماواللهأما،يطلبونكقومكهؤلاء:ص!يقللنبىبكرأبو

.معنا"اللهإنتخفلابكرأبا"يا:هخ!ملحالضبىلهفقال.أكرهمافيكأرى

مجلىييجالاذكر:قالسيرينبنمحمدعن(2/476)الدلائلفىالبيهقىوذكر(5)

أبىمنلليلةوالله:فقال،عمرذلكفبلغ،بكرأبىعلىعمرفضلوافكأنهمعمرعهد

ليلةر!-اللهرسولخرجلقد،عمرآلمنخيربكرأبىمنوليوم،عمرآلمنخيربكر

فطنحتى،خلفهوساعة،يديهبينساعةيمشىفجعل،بكرأبوومعهالغارإلىانطلق
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يا:فقال(فييدىبينوساعةخلفىساعةتمشىلكمابكرأبا)يا:فقالء!صاللهرسول

آبا)يا:فقال،يديكبينفأمشىالرصدأذكرثم،خلفكفأمشىالطلبأذكراللهرسول

انتهيافلما،بالحقبعثكوالذىنعم:قال(دونىبكيكونأنلأحتشىءلوكانبكر

فاستبرأفدخلالغارمنلكأستبرئحتىاللهرسوليامكانك:بكرأبوقال،الغارإلى

جعلبكرأباأن(2/477)أخرىروايةفىوزاد...فنزل!عرراللهرسولانزل:قالثم

وفيه:،شمالهوعنيمينهوعن،أخرىتارةوخلفه،تارةكصغاللهرسوليدىبينيمشى

تلكسدالغاردخللماوأنه!كاهلهعلىالصديقحملهاللهرسولرجلاحفيتلماأنه

ودموعهتنهشهالأفعىفجعلت،كعبهفألقمه،واحدحجرمنهاوبقىكلهاالأحجرة

وفيه:(3/178)كثيرابنوقال.معنا(اللهإنتحزنالا"سصرر:اللهرسوللهفقال.تسيل

.ونكارةغرابة

عنهاللهرضىبكرأبانهشإنماالثعبانإن:خطبتهفىيقولالسفهاءأحدسمعتوقد

متروكوهو-الراسبىالرحمنعبدالسابقةالقصةوفى!!!هنورالنبىعنهحجبلأنه

المتهموهوطويلبخبرأتىالراسبىإبراهيمبنالرحمن)عبد:الذهبىعنهقال،ووضاع

موسىأبىعنمحصنبنضبةعنمهرانبنميمونعنالسائببنفراتعنوأتى،به

عنقالثم.عتدالالاميزانفى(2/545)ذكره.(الطرقيةوضعيشبهوهوالغاربقصة

الحديث.متروك:النسائىعنهقال(السائببن)فرات

فيهوذكرعباسابنعنالحديثمسندهفى(1/348)أحمدالإمامروىوقد(6)

عمروبن)عثمانالحديثوفى،لياليثلاثالغارفىمجيروالنبىومكث،العنكبوت

ضعيف.:التقريافى(2/13)الحافظعنهقال(الجزرى

فىالذهبىوأورده،بهيحتجلا:(3/1/621)(والتعديل)الجرحفىحاتمأبووقال

.الضعفاء

والموضوعة:الضعيفةفى(632-3/162)الألبانىكلامومن

عمروبنعثمانوفيه،والطبرانىأحمد)رواه:(7/27)"لأالمجمعفىالهيثمىوقال

.(الصحيحرجالرجالهوبقية،غيرهوضعفهحبانابنوثقه،الجزرى

إسناده"وفى:المسندعلىتعليقهفى-الثهرحمه-شاكرأحمدالمحقققالولذلك

.نظر"

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


303يئا!ىق!يفالتفاسي!اء!بوناع!ط!ا"ا؟س!ائيليان

الحديث(ضعفيؤكدمافيها.(4.:)التوبة؟نرتزؤق!يخئوو\)ؤأيذةالمتقدمةالآيةإنثم

يزتنصرهأنيثبتوالحديث،ئرىلابجنودكانإنماوالتأييدالنصربأنصريحةلأنها

فتأفل.،يرىمماوهو،بالعنكبوتكان

الحمامتين،ولاالعنكبوتوليس(الملائكةهمإنمافيهاالجنودأنبالآيةوالأشبه

وجوهيصرفوننزلواالملائكة)وهم:للآية(4/174)"داتفسيرهفىالبغوىقالولذلك

ماوهو،المعنىلهذايشهدماالحديثبعضفىجاءوقد.(رفلتهعنوأبصارهمالكفار

عنهاللةرضىبكرأباأن:-عنهمااللهرضى-بكرأبىبنتأسماءعننعيمأبوأخرجه

الآنتسترهالملائكةإنكلا:قال،لرائيناإنهإآءارسوليا:فقال،الغارمواجهرجلأرأى

بكرأبا"يا:كلسىاللهرسولفقال،مستقبلهمايبولقعدأنالرجلينشبفلم،بأجنحتها

.هذا"فعلمايراكلوكان

الطبرانى)رواه:(6/45)الهيثمىوقال(الهجرةقصةفىمطولأالطبرانىوأخرجه

وبقية،وغيرهحاتمأبووضغفه،وغيرهحبانابنوثقهكاسببنحميدبنيعقوبوفيه

.(الصحيحرجالرجاله

ربما،)صدوق:فيهالحافظوقال،الحديثحسنأنههذايعقوبفىالمتقرر:قلت

.(وهم

بذلك.الجزمأستطيعلاولكنىحسنفهوأخرىعقةالإسنادفىيكنلمفإذا

بينالخطألانتشارنموذجإلاهىماوالعنكبوت،والحمامتين،الثعبانقصةإن

أنهإلا،البعفبالدهشةيصيبسوفالثوابتهذهاجتراحأنتماقاأعلموأنا،المسلمين

وبهجرته،بهمتعلقوالأمر،كلرراللهرسولوهذا،اللهدينوهذا(الصحيحإلايصحالا

والله،الوضتاعنفسبهتسولبمالا،فيهاصغبماإلاسيرتهومعمعهالتعامليصحفلا

فىالمدينةإلىمكةمننقلهعلىقادزاكانوقد،هذامنأكثرلرسولهيعطىأنعلىقادر

لهقضىتعالىالنهأنإلا،لهتكرمةالمدينةإلىلتحملهالريحلهيسخرأنأو،عينطرفة

النبوةلأنإلالشىءلا-عليهاللهخلقأكرموهو-بهاهاجرالتىالطريقةبتلكيهاجرأن

وحكمةآخرلأمرأو،أمتهمنوراءهلمننبراشافيكون،بهاالمعجزاتوستزولستنقطع

حسوركانوقد،!تزؤما!رضوذذ!أؤ)واضحالآيةنصإنبهاأعلمواللهعليناتخفىقد

اللهرضىعباسابنعنعكرمةعن(4958)البخارىحديثففى،بالملائكةمؤيذا
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فبلغ،عنقهعلىلأطأنالكعبةعضديصلىمحمذارأيتلئنجهلأبوقال:قالأنهعنهما

.عيائا"الملائكةلأخذتهفعل"لوةفقال،!ياللهرسولذلك

اللهرسولقتلأرادجهلأباأن:المنافقينصفاتفى(2797/38)مسلمروايةوفى

بيديه،ويتقىعقبيهعلىينكصوهوإلا-المشركينأى-فاجاهمفما،ساجدوهوكانحص

دنحا"لو:ء!هبالقهرسولفقال،وأجنحة،وقؤلأ،نايىمنخندقاوبينهبينىإن:ويقول

عضؤا".عضؤاالملائكةلاختطفتهمنى

اللهرسولإلىجاءتلهبأبىامرأةجميلأمأن(336-1/335)هشامابنوروى

منكفملءيدهاوفىق!ع!اللهرسولفسبتبكرأبىمعالكعبةفىجالسوهوء!ق

الثه:رسولقالحتى،بكرأباإلاترىفلاه!ربالثهرسولعنببصرهااللهفأخذ،حجر

المشركرؤيةعدمتثبتأخرىحارثةفتلك،"عنىببصرهااللهأخذلقدرأتنى"ما

.معدودةخطواتإلا-عنهيبعدلا،أمامهوهويمحغاللهلرسول

جابرأن:الإيمانفى(171/276)مسلم،الضفسيرفى(0471)البخارىروىوقد

فىقمتقريشكذبتنى"لما:يقولمجطايهالنبىسمعت:قالعنهمااللهرضىالثهعبدابن

رواية:وفى."إليهأنظروأناآياتهعنأخبرهمفطفقتالمقدسبيتلىالثهفجقىالججر،

أيضا.المشركونيرهولم"بهأتاهجبريل"أن

القصة.هذهفىحدثماوهو،عقلآوثابتة،شرغاثابتةالقهلجنودالمشركرؤيةفعدم

وأبواستاجرجصروالنبىأنالأنصارمخاقبفى(5039)عائشةعنالبخارىروىوقد

بالهداية-الماهرالخريت-خريئاهادتاعدىبنعبدبنىمنوهوالديلبنىمنرجلآبكر

فأمناه،،قريشكفاردينعلىوهوالسهمىوائلبنالعاصآلفىجلفاغمسقد

وانطلق،ثلاثص!ثحبراحلتيهمالياليثلاثبعدثورغاروواعداه،راحلتيهماإليهفدفعا

السواحل.طريقبهمفأخذ،والدليلفقيرةبنعامرمعهما

فى(2381/1)ومسلم،الصحابةفضائلفى(3653)البخارىيروىالغاروفى

تحتنظرأحدهمأنلو:الغارفىوأنابما!صللنبىقلت:قالبكرأباأنالصحابةفضائل

.ثالثهما"الثهباثنينبكرأباياظنك"ما:فقال.لأبصرناقدميه

!؟نحنظنناوما
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وابحدرىوا!صبة،وجيشهاوحبهشىأبرهة

3.3

تعالى:الثهقال

آصةفياظئهؤؤأضستلخيتضليليفييحغلحق!ذخؤ!آي!خاضيهيليايأضخبضتلثقغلفحشيففؤأ!!*

.(5-1:)الفيل%؟ماشوليقخغقفؤحتغصئئبلمخط!جيلييمنتزميهوبجخاتئئضأتابج!

منها:السنةصحيحمننقلماتخالفوحديتاقدئماالمفسرينأقوالبعضجاءتوقد

عصاهومننجااللهأطاعمن:عليهمكتوبحجركلأن:وغيرهالكلبىرواهما(1)

.غوى

:قالأنه-ضعيفوهوالعوفىعطيةطريقمنالخدرىسعيدأبىعنروىما(2)

الأبابيل.الطيرمنأى-هذهمنمكةحمام

فيهماأنكما،بالكذبمتهموكلاهماوالعوفى،الكلبىرواهماالسابقانوالأثران

المزعومتين؟الغارحمامتىأمنالحرمحعامكانثس!أىمنحارواوقد،شديدتكلف

.والأرضالسمواتاللهخلقمذموجودوالحمام؟الأبابيلالطيرأمن

كتابعننقلأ(6/584)الألوسىفقال،عجيبةأمويىفىالمفسرونوخاض(3)

!!!وتفرختعششوالأرضالسماءبينطيرهىالطيرهذهإن:للدميرىالحيوان

.الكلابكأكفوأكف،الطيركخراطيمخراطيملهاكانت:عباسابنوقال(4)

كرءوسرءوسلهاالبحرمنخرجت،خضراطيراكانت:عكرمةوقال(5)

السباع.

.الأمثالبهاتضربالتىمغربعنقاوهى:وقيل(6)

شكلها،عنولاالطيرهذهعنيتحدثلمالجاهليينالعربمنأحذاأنوالعجيب

لمخاطفةوذهبتجاءتأنهاويبدو،صحيحأوصريحهذافىنصيىعلىنعثرولم

ينفع،لاعلمإنه،وألوانهاأصلهاتحديدفىالفائدةوما،يصفهاأويراهاأنأحديستطع

صفةفى)القول:الرواياتهذهعلىتعليقهفى(307)العثيمينابنالشيخقالوقد

ذلكغيرإلى،حجرهعلىمعذبكلاسموكتابة،وعددهاجاءتمضهاالتىالطير

.(!!كا!ومعنتوقيفإلىيحتاج

التفسير.أعلاممنعلمينإلىالمنسوبالتفسيرهذافىكانالعجبولكن(7)
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نفطأحدهمعلىوقعإذاالحجركان:قالأنهعنهمااللهرضىعباسابن4الأول

.الجدرىأولذلكفكان،جلده

أحدهمأصابفإذا-الطيرأى-معهابحجارةترميهمكانت:قال4عكرمةالثاتى،

.(02/971)القرطبىذكرهما.اليومذلكقبليرلمالجدرىبهخرجحجر

أمزوهو(الجرئومية)الحرببيعرفماأوالآنالمعروفالجرثومىبالتلوثأشبهوهذا

-مأكولكعصفجعلتهمالحجارةأنصرخالقرآنأنإلا،شرغاولاعقلأمستحيلغير

تفاصيل.يذكرأندون،التينكورقأى

عتبةبنيعقوبوحدثنى:إسحاقابنوقال:تفسيرهفى(8/381)كثيرابنوقال

رؤىماأولوأنه،العامذلكالعرببأرضوالجدرىالحصبةرفلتماأولأنحدثأنه

عكرمةعنروى)وهكذا:قالثم.العامذلكوالعشروالحنظلالحرملالشجرمرائربه

.جيلإ(بطريق

:أنوزعمبل-لهوغفراللهرحمه-(عبده)محمدالشيخالرأىهذاتبنىوقد(8)

نأالكريمةالسورةهذهلنابينتوقد،بهالاعتقادويصح،الرواياتعليهاتفقتما)هذا

بواسطةالجيشأفرادعلىسقطتيابسةحجارةمننشأتالحصبةتلكأوالجدرىذلك

الريح.معيرسلهمماالطيرمنعظيمةفرق

الجراثيميحملالذىالذبابأوالبعوضجنسمنالطيرهذاأننعتقدأنفيجوز

الرياحتحملهالذىاليابسالمسمومالطينمنالحجارةهذهتكونوأن،الأمراضلبعض

القروحتلكفيهفأثارمسامهفىدخلبحسداتصلفإذا،الحيواناتهذهبأرجلفيعلق

أعظممنيعدالضعيفةالطيورهذهمنكثيرآوأن،لحمهوتساقطالجسمبإفسادتنتهىالتى

يسمونهالذىالصغيرالحيوانهذاوأن،البشرمنإهلاكهيريدمنإهلاكفىاللهجنود

عثها(.يخرجلا-الميكروبقصد-بالمكروبالآن

:-لهاللهغفر-قال!

يهدمأنأرادالذىالطاغيةفهذا،لقوتهخاضعةوهىإلاقوةالكونفى)وليست

فأهلكته،الحصبةأوالجدرىمادةإليهيوصلماالطيرمنعليهالثهأرسل،البيت

وثنيتهم-على-حرمهأهلبهااللهغمرنعمةوهى،مكةيدخلأنقبل،قومهوأهلكت

بأعدائهحقتاللهمننعمةكانتوإنكيىدينهبقؤةيحميهمنيرسلحتى،لبيتهحفظا

.(اقترفهذنبولا،أجترمهجرمدونالبيتعلىالاعتداءأرارواالذينالفيلأصحاب
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قبولهيصحلاممافهوذلكعداوما،السورةتفسيرفىعليهالاعتماديصحما)هذا

وهو-بالفيلاستعزمنيؤخذأنالقدرةبهتعظمومما،روايفصختإن،بتأويلإلا

يدركولا،للنظريظهرلاصغيربحيوان،ويهلك-جسضاالأريعذواتمنحيوانأضخم

اهـ.(إ!وأبهروأعجبأكبرهذاأنالعاقلعندريبلا،القدرساقهحيث،بالبصر

التحديثالمتكررةمحاولاتهإحدىفىالنجعةأبعدقداللهرحمهأنهعندناشكولا

الأكبرهمهاكانالتىالغربيةبالثقافاتآنذاكالمتأثرةالثقافيةالنخبةإلىوتقريبه(الإسلام

فحاول،الفترةتلكفىكثيرأسادوهواتجاه،بالباطلواتهامهالقرآنتشويهمحاولات

عنه.أغناهكانما،علمىطريقمنللقرآنسبقإثباتاللهرحمه

الرواية(هذهعلىتعليق.

للجيش،حدثماولا4الطيرهذهليصفن!يلمالجاهليينمنأحذاأنذكرنا(1)

تحديدها،البشرقوىتستطيعلالحظاتفىحدثالأمرأنعلىقاطعةدلالةيدلمما

يملكولا،والبصر،كالسمعالبشريةالقدراتمعهاوتستحيل(فيكون،)كنلمحةوهى

يدركأندونتمتالتىالنتيجةإلىوالنظر،المشاهدمنمشهدعنالتحدثإلاالبشر

منها.لمحةهولمحأو،عنهتمافاغابتإذكاملةعيلالتفا

موطنعنبعيذاوالشعابالجبالإلىخرجواالعرب)إن:متعاضدةتقولوالروايات

لبعدهكاملةالحادثةأدركقدمنهمواحديكونأنفيستبعد(سيحدثمايرقبونالحادث

تعالى.ربهاإلايعلمهالاجنودتحديدولصعوبةعنهاالمكانى

تفيدلاهناوالفاء،"؟قأ!ولي!!ؤكغصت!:صريحةفالآيةالثانىالأمرأما(2)

لأن4فوزاالمأكولكالعصففجعلوابالحجرالطيررمتفقد،الحادثعنبعيذاانفصالأ

اهق!اتسغبيقاتجغفتاأفزتاقآقي)قتفا،لوطوقوم،وعاد،ثصودمعحدثكماإلهىالعقاب

العقابيستغرقلمسريعاهكذا،(82)هود:(!ضولييحجيلييمنجخازةشكقيقاؤأمطزنا

ليجترحواجاءواوجندهوأبرهة،فورىعقابلكنه،ليالىولا،أيامولا،ساعات

الأقوالهذهذكرناوإنماسريفاالعقابفكان،الحرامالبيتليهدموابل،البيتحرمة

الذى-فالميكروب:قبلذىمن(الظلال)صاحبإليهاوصلمحددةنتيجةإلىلنصل

الجدرىولحتاج،ومقاومة،حضانةفترةإلىيحتاج-اللهرحمهالإمامالشيخزعمه

فى-فقطيقتلانإنهماثم،الميكروبوحاملالمرضبماحبلقتلوقتإلىوالحصبة

مأكولأ.عصقاالميتجعلدون-الأحوالبعض
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الجدرىظهرلوثم.التفسيرأهلعامةذكركما،المأكولالنباتورقأو،كالتبنأى

الذينقريشأو؟العربحظفأين(الطاعونأو-)الوباءهوذلكأوليس،الحصبةأو

هوكما-شعرعنهولتحدثوا،أيامهمفىالعربلسجلهوباءكانولو؟الحرميسكنون

منالكثيرعنهاعرففنيةأدبيةعقليةمدرسةالإماممدرسةإن،العربديوانفىالحال

المدرسةلهذهوكان،النصوصتفسيرفىوتعسفوا،القرآنىالنصعلىوالجورالحيف

-6/3977)فقال،المدرسةهذهعلىبهرذمااللهرحمهقطبلسيدوكان،دوافعها

3978):

على-اللهرحمه-الإمامالأستاذكانالتئالعقليةالمدرسةدوافعونقدرندركإنضا

فىوالغيبياتالخوارقنطاقتضييقإلىدوافعهاونقدرندرك..الحقبةتلكفىرأسها

السنمنالمكشوفالمألوفإلىرذهاومحاولة،التاريخوأحداثالقرآنتفسير

العقليةغلىتسيطرالتىالشائعةالخرافيةالنزعةتواجهالمدرسةهذهكانتفلقد..الكونية

كتببهاحشيتالتىوالإسرائيلياتالأساطيرسيلتواجهكما،الفترةتلكفىالعامة

وموجة،ذروتهاإلىالحديثبالعلمالفتنةفيهوصلتالذىالوقتفىوالروايةالتفسير

اعتبارهالدينإلىتردأنتحاولالمدرسةهذهفقامت.قمتهاإلىالدينمقولاتفىالشك

الخرافاتمنتنقيتهفىتجتهدثمومن،للعقلموافقبهجاءماكلأنأساسعلى

ثباتهاوتدرك،الكونيةالسننتفقهدينيةعقليةتنشئأنتحاولكماوالأساطير،

الأجرامفىالكونيةالحركاتإليهاتردكعاالإنسانيةالحركاتإليهاوترد،واطرادها

الكونيةاللهسننإلىالناسيردفالقرآن-القرآنيةالعقليةصميمهافىوهى-والأجسام

.والظواهرالمتناثرةالحركاتلمفرداتالمنظمةالمطردةالثابتةالقاعدةباعتبارها

تركتأخرىجهةمنبالعلمالفتنةوضغطجهةمنالخرافةضغطمواجهةولكن

الكونيةالسقمألوفجعلإلىوالميل،الاحتياطفىالمبالغةمن.المدرسةتلكفىآثارها

فيشياعكماعبد؟تمحمدالشيخالأسشاذتفسيرفىفشاع،اللهلسنةالكليةالقاعدةهو

الثهأرحمهم-المغربىالقادرعبدالشيخوالأستاذرضارشيدالشيخالأستاذتلميذيهتفسير

بهشةمألوفالىالخوإبىقيمنإلكثيرديذفىالواضحةالرغبةالتفسيرهذافىشاع-جميغا

الحذروإلى!"المعقولدايسمونهمايلائمبحيثبعضهاتأويلوإلى،منهاالخارقدونالله

.الغيبياتتقتلفىالشديدوالاحتراس

عنصرنلاحظفإننا،الاتجاههذالمثلالدافعةالبيئيةللعواملوتقديرناإدراكناومع
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اللهمشيئةطلاقةوهو،الكاملالقرآنىللتصورالآخرالجانبوإغفال،فيهالمبالغة

هذه-المألوفغيرأوللبشرمنهاالمألوفسواءاختارهاالتىالسقرراءمنوقدرته

هوالعقلهذامعقولتجعلولا،الأخيرالحاكمهوالبشرىالعقلتجعللاالتىالطلاء

هذهأعلامتفسيرفىالقولهذايتكرركما-يوافقهلاماتأويليتحتمبحيثامركل*"د

اهـ..المدرسة

كبرقمنزلةالعقلبوأواالذينالمعتزلةنتاجكبيرحدإلىيشبهالمدرسةهذهنتاجإن

فجرهم،العقلترهاتفىينغ!ممونفراحوا،الشرعيةالأمورمنكثيرعنبهفاستغنوا

،الدجالالمسيحكنزول،أخرىوأموبى،الصحيحةالأحاديثورذ،الشفاعةإنكارإلى

إنكارفىهولوالقد،أيفخاالنبويةالسنةوتواتر،بهاالقرآنتواترمع،الأرضودابة

فريدمحصدفعلكماالأحاديثصحاحأمرمنوهونواتهاونوالكمت،نعمالإسرائيليات

الرحمنعبدفهد.دقاموقد،المغرلىالقادروعبد،جاولشالعزيزوعبد،وجدى

.التفسير(فىالحديثةالعقليةالمدرسة)منهج:كتابهفىالاتجاهلهذاجيدةبدراسةالرومى

يغفروالثه،عقلىلانصىفارسإلىيحتاجنم!القرآنلكن،العقلفرسانإنهم

للجميع.

حاطببقثعلبة
عليهالمفتىالصحابى

!آمنؤنخوقتتضخذقنقفئليبمنكأاتنتاآيينآلطةعهذؤ!وقن!لهو:تعالىقوله

يقآويفكؤلهيؤ!قيإفقفوبهؤفاغقتفؤنعاقآ*ؤمؤفغيىضونؤتؤتوأبه-تجفوأقضئلي-منتحفصءاقققآ

.(77-75:)التربة!(ش!سذئونكأئؤأؤبقاؤرووةقاآلتةأفققوأ

:النزولأسبابوفى،المنثورالدرفىالسيوطىروى

ضعيفبسند،الدلائلفىوالبيهقى،حاتمأبىوابن،مردويهوابن،الطبرانىأخرج

:قال،مالأيرزقنىأنالثهادعاللهرسوليا:قال،حاطببنثعلبةأن،أمامةأبىعن

مالأاللهآتانىلئنوالله:قال.تطيقهلاكثيرمنخيرشبهرهتؤدىقليل!ثعلبةياويحك

المدينةأزقةعليهضاقتحتىفنصت،غنفافاتخذلهفدعا!حقهحقذىكللأوتين
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المدينةمراعىعليهتعذرتحتىنمتثم،إليهايخرجثمالصلاةيشهدوكان،بهافضحى

الجمعةفترك،بهافتنحىنمتثمإليهايخرجثمالجمعةيشهدفكان،بهافتنحى

لها(ؤتزججميهوتطهرخؤ1!ؤضذقةأفؤمني!فذ:رسولهعلىاللهأنزلثم،والجماعات

كتابفأقرآهثعلبةفأتياكتائالهماوكتب،رجلينالصدقاتعلىفاستعمل(103:)التوبة

إلاهذهما:فقال،ففعلا!بىفمروافرغتمفإذا،الناسإلىانطلقا:فقالكع!اللهرسول

.الآيات؟...آدنرعقذفنم!ؤمجتفو:اللهفأنزل،فانطلقا،الجزيةأخت

يزيدبنعلىعنالنزولأسبابفىوالواحدى(17""2)برقمالطبرى)1(وروى

بنثعلبةأن،الباهلىأمامةأبىعنالرحمنعبدبنالقاسمعنأخبرهأنهالألهانى

فقال،مالأيرزقنىأنالثهادع؟اللهرسوليا:فقال!يواللهرسولأتىنصارئالأحاطب

مر!قاكثم،(تطيقهلاكثيرمنخيرشكرهتؤدىقليل!ثعلبةيا)ولحك!مرو:الثهرسول

معىتسيلأنشئصتلوبيدهنفسىفوالذى،اللهنبىمثلتكونأنترضى)أما:أخرى

يرزقنىأناللهدعوتلئننبئابالحقبعثكوالذى:فقال.(2)(لسالتوذهئافضةالجبال

فاتخذ،مالامثعلبةارزق)اللهم:!كلا!صالثهرسولفقال،حقهحقذىكللأوتينمالأ

أوريتهامنوادئافنزل(عنهافتنحىالمدينةعليهفضاقت،الدودينموكمافنمتغنغا

حتىوكثرتنميتثم،سواهماما!لتركجماعةفىوالعصرالظهريصلىجعلحتى

اللهرسولفسأل،الجمعةتركحتىالدودينموكماتنمووهى،الجمعةإلىالصلاةترك

،بخبرهوأخبروهالمدينةعليهوضاقتغنضااتخذ:فقالوا(؟ثعلبةفعل)ما:فقالص!طهضت!

ؤفجييهوئطهزهؤأفؤ!يهؤضذقةمن!الوخذ:ؤتجلغراللهوأنزل،ئاثلا(ثعلبةويح)يا:فقال

منرجلأالصدقةعلىرجلينكمرراللهرسولفبعث،فرائفالصدقةوأنزل،يها(

بثعلبةدامرا:لهاوقال،الصدقةيأخذانكيفلهماوكتب،سليمبنىمنورجلأ،جهينة

الصدقةفسألاهثعلبةأتياحتىفخرجا.صدقاتهما"فخذا،سليمبنىمنرجل-وبفلان

أدرىما،الجزيةأختإلاهذهما،جزيةإلاهذهما:فقال4خيواللهرسولكتابوأقرآه

أسنانخيارإلىفنظر،السلمىوأخبرافانطلقا،إلىعوداثمتفرغاحتىانطلقا.هذا؟ما

نأنريدوماعليكهذايجبما:قالوارأوهافلما،بهااستقبلهمثمللصدقةفعزلهاإبله

منه،فأخذوها،إبلىهىوإنما،طيبةبذلكنفسىفإنخذوهبلى:قال.منكنأخذه

المجمع.فى(7/32)الهيئسقالكما(متروكوهوالألهانىيزيدبن)علىالحديثوفى(1)

.،لسارتوذهتا،فضةالجبالستيرأنشئت،لو:روايةوفى(2)
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قيه،أنظرحتىكتابكماأرونى:فقال،بثعلبةمراحتىرجعاصدقتهامنفرغافلما

الصلاةعليهالنبىأتياحتىفانطلقا.رأيىأرىحتىانطلقاالجزيةأختإلاهذهما:فقال

بالبركة،للسلمىودعا،يكلصهصاأنقبل"ثعلبةويح"يا:قال،رآهمافلصا،والسلام

!ثذفن3)ؤمئفو:ؤتجلغراللهفأنزل،السلمىصنعوالذىثعلبةصنعبالذىفأخبروه

ؤلقاكألؤاؤغذوةقاآلتةآ!فواثويقآ:تعالىقودإلى،نقذ!صتتقفئليءمنكأاتئنهالبرآلثة

أتىحتىفخرج،ذلكفسمع،ثعلبةأقاربمنرجل!ىاللهرسولوعندلأس!سذئون

النبىأتىحتىثعلبةفخرج(وكذاكذافيكاللهأنزلقدثعلبةياولحك:فقال،ثعلبة

منكأقبلأنمنعنىقدالله)إن:فقال،صدقتهمنهيقبلأنفسألهوالسلامالصلاةعليه

قد،عملك)هذا:"لجم!اللهرسولفقال،رأسهعلىيحثوالترابفجعل.(صدقتك

خصكلهالقهرسولوقبفن،منزلهإلىرجعشيئامنهيقبلأنأبىفلما،(تطعنىفلمأمرتك

علمتقد:فقال،استخلفحينعنهاللهرضىبكرأباأتىثم،شيئامنهيقبلولم

يقبلهالم:فقال،صدقتىفاقبل،الأنصارمنوموضعىخمساللهرسولمنمنزلتى

رضىالخطاببنعمرولىفلما،يقبلهاأنوأبىبكرأبوفقبفن؟أقبلهاوأنااللهرسول

عليهالثهرسوليقبلهالم:فقال،صدقتىاقبل؟أميرالمؤمنينيا:فقال،أتاهعنهالله

ثمعفاللهرضىعمروقبض!،يقبلهافلم؟منكأقبلهاأنابكرأبوولاوالسلامالصلاة

لمج!اضاللهرسول:فقال،صدقتهيقبلأنفسألهفاتاه،عفاللهرضىعثمانولى

فىثعلبةفهلك،عثمانيقبلهافلم؟منكأقبلهاوأناعمرولابكر،أبوولا،يقبلها

اهـ..عثمانخلافة

:(51/072)المعانىروحفىقالحيثهناالعجبمثارهوالألوسىكانوقد-ء

بنأميةبنىمنوهوحاطبأبىابن:لهويقال،(1)حاطببنثعلبةفىنزلتوالآية

سببفىالصحيحوهو،عنهاللهرضىبأحداستشهدلأنهالبدرىهووليس،زيد

!!تماقاعنهاوسكتكثيرابنذكرهاوكذا!!المزول

عليها.ردأوإما،بهاتصديقاإماالتفسيرأهلعامةذكرالقصةوقدخمت

عليها:العلماءتعقيبنوردفإنناولذلك،تصحلاباطلةقصةوهى

موضعين:فىحجرابنالحافظضعفها(1)

.جذأضعيفإشاده:وقال،(4/77/133)الكشافأحاديثتخريجفى،الاول

الإعابة.فى(924"2/919)حجرابنقالهماهو(1)
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حجة.بهتقوملاضعيفإسنادوهذا:قال،(3/266)البارىفتحالتاتى،فى

:(8/491)تفسيرهفىقالحيثمامجيذاكانفقد،اللهرحمهالقرطبىأما(2)

،بالإيمانورسولهلهاللهشهدوممنأنصارىبدرىهذا)وثعلبة:-لهوالكلام-قلت

ابنيعنى-ر!عأبوقال.صحيحغيرعنهروىفما،الممتحنةأولفىبيانهيأتىماحسب

صحيحغيرالآيةفيهنزلتالذىالزكاةمانعأنهثعلبةفىقالمنقولولعل:-البرعبد

وجد،الحارثبننبتلالمنافقينمنرجالفىنزلتالآيةإن:الضحاكوقال،أعلموالله

إلافيهمالآيةبنزولأشبهوهذا:-للقرطبىوالكلام-قلت.قشيربنومعتب،قيسابن

قبل،منمنافقايكنلماللهعاهدالذىأنعلىيدلففوبهؤرثل،خطثوفأغقتفؤيفاقأ:قولهأن

يؤوقي!إ:تعالىقولهوهو،المماتإلىعليهثبتوانفافا)زادهتم:المعنىيكونأنإلا

.(؟وتثقؤنة

)هذا:والموضوعةالضعيفةفى(0716)-اللهرحمه-الألبانىالشيخوقال(3)

إلىأشارثم(..متروكوهوالألهانىيزيدبنعلىوآفته،شهرتهعلىمنكرحديث

فيها.ورداهالحديثضعفاوغيرهما،والعراقى،حجرلابنمواطن

المحقق:قال،(535)تفسيرالسعدىهامشوفى(4)

كابنالحديثأهلجهابذةضعفهاوقد،المفسرينمنكثيرذكرهاهذهثعلبة)قصة

والمناوى،والسيوطى،حجروابن،والعراقى،والهيثمى،والقرطبى،والبيهقى،حزم

منأنكما،ضعيفوهو،يزيدبنعلىإسنادهافىأنوبئنوا-اللهرحمهم-وغيرهم

حزمابنوذكر،ضعيفانوهماالرحمنعبدبنوالقاسم،رفاعةبنمعان:رواتها

ومجمع،ئعلبةترجصة:والإصابة،(11/082)()المحلىينظرمتنهاجهةمنتضعيفها

،(4/257)القديروفيفرر،(8/012)القرآنلأحكاموالجامع،(7/32)الزوائد

/3)للعراقىالإحياءوتخريج،(121)للسيوطىالنقولولباب،(3/8)البارىوفتح

338).

بسندمسعودبنادنهعبدعن(01170)الطبرىذكرهما،هوهناالتفسيرالصحيح

وإذا،أخلفوعدوإذا،يمذبحدثإذا:بثلاثالمنافق)اعتبروا:قالأنهوفيهصحيح

إلىلإلإ!ئليكل!اتنحاكأللبآدلةغقذضن)ؤمنهو:كتابهفىذلكتصديقوأنزل،غدر(عاهد

.؟ئبرن!لأفي!:قوله

الصحيح.رجالرجالهبسندللطبرانىوعزاهالمجمعفى(1/581)الهيثمىوصححه
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313يثا!حويقا!قلتفماسيراي!ب!عانمل!لهها!الأسرائيلهـان

الله،عاهدوا،النفاققبيلمنتصرفهمكانفقدقبلمنالقرطبىذكرههوالذىوهذا

فزادهم،تعالىاللهمعبعهديغدرونأفلابالبشريغدرونكانواوقد،غدرواآتاهمفلما

آذ!ح9نزاقزضكبثوقفر1!في:تعالىالثهقولمعيستقيمماوهو،قلوبهمفىنفافاالله

.(01:)البقرة(ءمرضا

في!إسرائيلبنى(و)قارونيتشابه(المسلمينثعلبة)أنلاحظتهلولكن

.الرواياتهذهمنتفوحالعفنةالرائحةنفسإنها

عليهمالمفترىالصحابة

بكرابىبنالرحمنعبد.عقبةبنالوليد+بنوامية

أمية8بنو(1)

:النزولأسبابوفى،المنثورالدرفىالسيوطىقال

رأىخررووالنبىإن:قال،علىبنالحسنعن،جريروابنوالحاكمالترمذىأخرج

.(1)ا!وثر:آئ!ؤقلة!آ!لت!إدآ:فنزلت،ذلكفساءهمنبرهعلىأميةبنى

"!صاعبآآلقذهـقيزقنلجلى!آلتمذس!حع!ةتئكأنلت1أؤقآائقذربنجنمافلىفيأتزئئةإنآ!:ونزلت

.(3-1)القلر:

ولاتزيدلاشهرألفهىوإذا،فعددنا:الحداثىالقاسمقال.أميةبنوبعدكتملكها

تنقص.

قلت:قال،مازنبنمجيسىعن(43771)برقمتفسيرهفىجريرابنوأخرجهء؟ب

معاوية،الرجلهذاإلىعمدت،المؤمنينوجوهمسؤديا:عنهالذ4رضىعلىبنللحسن

منبرهيعلونأميةبنىمنامهفىأيىىالله!وورسولإدنما:فقال.لهفبايعت-سفيانأبىابن

(1:)الكوثرآئؤثزليثل!ىأإنآلأ:تعالىالثهفأنزل،عليهلكقفشق،خليفةخليفة

(3-1:)القدرلتة!افبأيمنقيرآئقذيىققةألقذيىجآققةقاأذزنلتؤقآآئقذليففلتةفينزثئةأإنآ+ثو

شهر.ألفهوفإذاأميةبنىملكفحسبنا:القاسمقال.أميةبنىملكيعنى

الافتراءاهذاعلىالعلماءتعقيب.

قال:النزولأسبابفىقال،الحديثراوىالسيوطىأنالتناقضاتومن(1)

http://www.al-maktabeh.com



بثاى؟بفا!قلتفاسيرا!با8!كغو!ها؟؟س!ائبليكلم3؟4

.جذامنكر:كثيروابنالمزىوقال.غريب:الترمذى

!؟رواهفلماذاإذن

فىاللهرحمهفقال،ومتئاسنذاالروايةهذهتهافتتفسيرهفىكثيرابنذكروقد(2)

،مجهولرجل:الحديثرواةأحد-هذامازنبنويوسف:(634-8/542)تفسيره

منجريرابنورواه:قالثم،الوجههذامنإلااللفظهذاعلىالحديثهذايعرفولا

هذافىاضطراتايقتضىوهذا:قالكذامازنبنعيسىعنالفضلبنالقاسمطريق

الحافظالإمامشيخناقال(جذامنكرتقديركلعلىالحديثهذاثم،أعلمواللهالحديث

منكر.حديثهو:المزىالحجاجأبوالحجة

شهرألففوجدهاأميةبنىمدةحسبإنهالحدانىالفضلبنالقاسموقول،(أقلت

استقلعنهاللهرضىسفيانأبىبنمعاويةفإن،بصحيحليستنقصولايوفاتزيدلا

وسمىلمعاويةالبيعةواجتمعت،أربعينسنةالإمرةعلىبنالحسنإليهسلمحينبالملك

دولةمدةإلاعنهمتخرجلموغيرهابالشاممتتابعينفيهااستمرواثمالجصاعةعامذلك

تزللملكن،سنينتسعمنقريئاالبلادوبعضوالأهواز،الحرمينفىالزبيربناللهعبد

سنةفىالخلافةالعباسبنواستلبهمأنإلىالبلادبعضعنبل،بالكليةالإمرةعنيدهم

ألفمنأزيدوذلكسنةوتسعيناثنتينمدتهممجموعفيكون،ومائةوثلاثيناثنتين

بنالقاسموكأن،أشهروأريعةسنةوثمانينثلاثةعنعبارةشهرالألففإن،شهر

الحسابفىللصحةقالهمافيقاربهذاوعلىالزبيرابنأياممدتهممنأسقطالفضل

علم.أوالله

يكنلمذلكأريدولو،أميةبنىدولةلذمسيقأنهالحديثهذاضعفعلىيدلومما

القدرليلةفإن،أيامهمذمعلىيدللاأيامهمعلىالقدرليلةتفضيلفإن،السياقبهذا

أيامعلىبتفضيلهاتمدحفكيف،القدرليلةلمدحجاءتإنماالكريمةوالسورةجذاشريفة

القائل:قالكماإلاهذاوهل،الحديثهذابمقتضىمذمومةهىالتىأميةبنى

العصامنأمضىالسيفإنقيلإذاقدرهينقصالسيفأنترألم

خر:آلوقا

النقصمنالمديحكانناقصعلىبراعةذاامرءافضلتأنتإذا

ةوالسو)أميةبنىاآياهىالآثةفىالذكورةشهرالألفولايةمنيفهمالذىثم

ولاالآيةلافظعليهايدلولا،أميةبنىدولةهىشهرألفعلىيحالفكيف،مكية
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هذاضعفعلىيدلمماكلهفهذا،الهجرةمنمدةبعدبالمدينةصنعإنماوالمنبر،معناها

أعلم.واللهونكارتهالحديث

بالوضع.الحديثهذاعلىالجوزىابنحكمقبلومن

الحديث:هذاعنالمسيرفى(0335)الترمذىسننفىالألبانىالشيخقالوقدتة:

منكر.ومتنه،مضطرب،الإسنادضعيف

تشويهأرادواالذينالرافضةالشيعةوضعمنهوإنماوأمثالهالحديثوهذاقلت"

بجديدليسوهذا،الدينهذاعننافحواالذينوأحد،الإسلامملوكأميةبنىصورة

الحديث.فىالناسأكذبفإنهم،الشيعةعلى

:الطبرىذكرهمافهو4الايةهذهفىالصحيحأما

شهرألففىعملمنخيرالقدرليلةفىعمل:قالمنالتنزيلبظاهرالأقوالوأشبه

عقلي،ولاخبيرمنعليهادلالةلا،باطلةفمعابالأخرالأقوالأما،القدرليلةفيهاليس

التنزيل.فىموجودةهىولا

الصحيح.وهو(قلت

عنه8اللهرضىعقبةبنالوليد(2)

قؤكائجيئوأأنفختنئؤأيتبإهي!اشقآءجئؤإنءاضؤأينانيآيألها9:تعالىاللهقولوعند

الوليدعلىافتراءهناالمفسرونروى،(6:)الحجرات!تدمين!ؤقاتكفتحئجحوأيخله

السيوطى،قالوكذا،النزولأسبابفىالواحدىفقال،عنهالقهرضىعقبةابن

كثير:وابن،والطبرى

فىنزلت،الآية..ليبفخطتئؤأيتبإقاسبهتبمؤقآ!!ءاقئؤأيمط.اتذ!يأيقا:وتجلغرقولهى

بينهوكانمصدفاالمصطلقبنىإلىطشظصاللهرسولبعثهمعيطأبىبنعقبةبنالوليد

فحدئه،ولرسولهتعالىلتهتعظيفاتلقوهبهالقومسمعفنما.حيةالجا!فىعداوةوبينهم

بنىإن:وقالعلهشحر،اللهرسولإلىالطريقمنفرجع،فهابهمقتلهيريدودتأنهمالشيطان

ينزوهم،وهثمانعاتحصاللهرسولفغضب،قتلىوأرادوا،صدقاتهممنعواقدالمصطلق

نتلقاهفخرجنا،برسولكسمعنا:وقالوا!وواللهرسولفأتوا،رجوعهالقومفبلغ

إنمايكونأنفخشينا،الرجوعفىلهفبدا،تعالىاللهحقمنقبلناماإليهونؤدىونكرمه

وغضبغضبهمنبالثهنعوذوانا،عليناغضبتهبغضبمنكجاءهكتابالطريقمنردة
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بنالوليديعنى!(فتهطبخؤأينتإقاسيهتجآءجسصإتاقؤأةينانيآر)تأيقا:تعالىاللهفأنزل،رسوله

عقبة.

:أخرىروايةوفى

قدمت:يقولضراربنالحارثسمعأنهأبىأخبرنا:قال،ديناربنعيسىأخبرنا

إلىفدعانىوأقررتالإسلامفىفدخلت،الإسلامإلىفدعانى"حي!اللهرسولعلى

وأداءالإسلامإلىفأدعوهمقومىإلىأرجعاللهرسوليا:فقلت،بهافأقررت،الزكاة

منجمعتبمالآتيكوكذاكذالإتانفترسل،زكاتهجمعتلىاستجابفمن،الزكاة

إليهيبعثأنأرادالذىالإتانوبلخلهاستجابممنضراربنالحارثجمعفلقا،الزكاة

منسخطةفيهحدثقدأنالحارثفظن،يأتهفلم،الرسولعليهسرواحتبساللهرسول

وقئالىوقتكانقدءلهايخ!الثهرسولإن:لهمفقال،قومهسرواتفدعا،ورسولهالله

أرىولا،!روالخففاللهرسولمنوليس،الزكاةمنعندىكانماليقبضإلىليرسل

بنالوليد!ايهحولالهرسولوبعث.اللهرسولفنأتىفانطلقوا،سخطةمنإلارسولهحبس

بلغحتىالوليدسارأنفلما،الزكاةمنجمعمماعندهكانماليقبضالحارثإلىعقبة

قتلى،وأراد(الزكاةمنعنىالحارثإنالقهرسوليا:فقال،فرجعقرن،الطريقبعض

وقدالبعثفاستقبلباصحابهالحارثوأقبل،الحارثإلىالبعث"خبرواللهرسولفضرب

منإلى:لهمقالغشيهمفلما،الحارثهذا:فقالواالحارثفلقيهم،المدينةمنفصل

بنالوليدإليكبعثكانخررالقهرسولإن:قالوا؟ويتم:قال،إليكقالم!%؟بعثتم

محمذابعثوالذىلا:قال،قتلهوأردتالزكاةمنعتهأنكفزعم،إليهفرجع،عقبة

الزكاة)منعت:قالخعرواللهرسولعلىالحارثدخلأنفلما،أتانىولاأريتهمابالحق

ولاأتانىولا.رسولكرأيتمابالحقبعثكوالذىلا:قال(؟رسولىقتلوأردت

:قال!ورسولهاللهمنصسخطةتكونأنخشيةرسولكعلىاحتبسحينإلاأقبلت

بخهبهقؤقائجيئوأأنفتتتحؤأبتتإقاسيهثقآءكأإناتؤأةآلذين!تأيفا:الحجراتفىفنزلت

خيهيؤدلم،ظيرؤآدتةؤلغقةآدئهقنم!قضك:تعالىقولهإلى،(تدمينقغفئؤقاظنفئضبخوأ

.(8:)الحجرات

/7)الهيثمىفقال،متنهإلىلاسندهإلىبالنظرالحديثفصححواقوح!اغتروقد

بأنهالحديثعلىالسيوطىوحكم.ئقاتأحمدورجالأحمدرواه:المجمعفى،(901

.جيد(بسندوغيرهأحمد)أخرجه:فقال،جيد
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.كثرتقدالحديثهذاعلىالمحققيناعتراضاتأنإلا

،إسحاقلابنالخبرعزاأنبعدالكشافأحاديثتخريجفىحجرابنفقالةة:

سلمة:أمحديثمنوالطبرانى

النسائىوضعفهالحديثمنكر:أحمدوقال،ضعيفوهوعبيدةبنموسىوفيه

.غيرهو

رمى،)ضعيفوهو:قلت.القدوسعبدبناللهعبدطرلقمنمردويهابنوأخرجه

يخطئ(وكان،بالرفض

:قالأنه،عقبةبنالوليدعنسننهفىداودأبوأخرجهمايعارضهالخبروهذا:وقال

ويمسحبالبركةلهمفيدعو،بصبيانهميأتونهمكةأهلجعلمكة"خىاللهرسولفتحالما

:والخلوق.(الخلوقأجلمنيمسضىفلم،مخققوأنا،إليهبىفجىء:قال،رءوسهم

.بالزعفرانممزوجةطيبمنأخلاط

الوليدأنورجحوا،الخبرالسابقضعفبينواقد-حجرابنومنهم-المحققينأنإلا

ت!بوجزةأبىبن)الحارثأبيهعمابنفداءفىالوليدذهبفقد.مكةفتحتلماكبيراكان

.(المغازىأصحابحكاه،آلافبأربعةفافتداهبديىيومأسروكان(أميةبنعمروأبى

برمته.الحديثنردأنيعنىوالاختلافهناالرواياتفىفالاضطراب

القواصم:منالعواصمتحقيقفى251صالخطيبالدينمحبالشيخوقالقئ

ثم،فاسقاالثهويسميه،عقبةبنالوليدفىالآيةهذهنزولفىالشكساورنىوقد

.(1)التاريخلهسجلهاالتىوعمرالمكانةبكرأبى"خهموواللهرسولخليفتىنفسفىلهتبقى

فلما،الآيةنزولسببعنوردتالتىالأخبارفىالنظرأعدتالشكساورنىأنوبعد

يزيدأو،ليلىأبىابنأو،قتادةأو،مجاهدعلىموقوفةوجدتهادراستهاعلىعكفت

أكثرأو،سضةمائةمدةفىالأخبارهذهرواةأسماءمضهمأحديذكرولم،رومانابن

مشاربمنبالرواةحافلةالسنينمنالمائةوهذه،الحارثوزمنأيامهمبينمرت

منمقافاأعظمهمومن،الوليدمثلسمعةءتسوىفىهؤىلهمالذينرإن،مختلفة

فىالأخبارتلكرواةداموماعلميةقيمةلهاليسمريبةأخبازاالدنياملأواقدالوليد

الأخبارهذهالموقوفةالرجالبعدوالتعديلالجرحعلماءمنمجهولينالآيةنزولسبب

العكرىالمددوقيادة،الحريةلئا!رلاالصالمهاومهصاتولاياتوعمربكر،لألسقولىأنه98صالثيحذكر(؟)

رغيرها.الامحروبفىكازث!الاو،قغاعةوصدقات
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غيرفمن.أسماءهمولاحتىأمرهممنيعرفونلاوالتعديلالجرحوعلماء،عليهم

لها.نسبلاالتىالمنقطعةالأخبارهذهبصحةالحكموتاريخاشرغاالجائز

أمية،بنىوأحد،لأمهعفانبنعثمانأخوأنهبذلكالوليداتهامفىوالسبب،قلت

شربعليهفافترواللكوفةحكمهإبانوالهزيمةالكبتمرارةالشيعةأذاقواالذينوأحد

.براءذلكمنوهوالخمر

:تفسيرهفى(4/671!الخازنفقال:للآيةالصحيحالتفسيرعنأما

وهو،الفاسققولعلىالاعشمادوترك،الشثبتلبياننزلت.عامهو:وقيل...)

بالوليديظنولا،الحقعنخروجالفسوقلأن؟بعينهرجلعلىالآيةحكممنأولى

الآية:معنىيكونهذافعلى،فأخطأوتوفمظنأنهإلاذلك

أطيلواأو،فتوقفوا:أى،)فتثبتوا(وقرئ،،!!قمتبئؤأخبر:أى،عيلتإفايحقجآبمضإنثو1

اهـ..(الفاسققولعلىتعتمدواولا،الحقيقةوانكشاف،الأمربيان

الغيب:مفاتيحفى!037+41/369)ةالرازىالفخروقال

بعثصاصنولالنبىأنهو،الآيةهذهنزولسببفىالأولىالمسألة:مسائلالتفسير)وفى

فظنهم،فالتقوهومصدقاولياالمصطلقبنىإلىلأمهعثمانأخووهو،(عقبةبن)الوليد

بالإيقاع-لها.سالرسولفهئم،ومنعواامتنعواإنهم:وقالج!طه!صالنبىإلىفرجع،مقاتلين

فلا.غيرهإلىومتعدئاعليهمقتصرالذلكنزلتقالواإنوأما،بهم

علىويدل4الفاسققولعلىالاعتمادوترك،التثبتلبيانعافانزلهو:نقولبل

والنبى،لكذاأنزلتهاإنىيقللمتعالىاللهإن،لكذانزلتإنها:يقولمنقولضعف

فحسب.ذلكلبيانوردتالآيةأنبيقأنهعنهينقللميميع

ونحن،الآيةلنزولالتاريخمثلوهو،الوقتذلكفىنزلتأنهاالبابفىماغاية

ذلك.نصدق

فأخطأظنتوفملأنه،بعيدشىء)الوليد(علىالفاسقلفظإطلاقذكرناماويتأكد

ريقةعنخرجمنبهالمرادالمواضعأكثرفىوالفاسقوكيف،فاسفايسمىلاوانحطئ

.(6:)المنافقون!كآئقؤ!آلعنيمينيهدكحلآآدتة)إن:تعالىلقولهالإيمان

ت(50:)الكهف(عأفيرزيهغنلأققستق:تعالىوقوله

لهيقا،،أمججذوأمتقآيحزخوأأنأزاذؤأآخق*زاقآقتأؤكئملحمتفوأينآلذ)ؤأفا:تعالىوقوله

ذلك.غيرإلى.(2.:)السجدة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


913يتاى8ق!يفالتفاسيراء!ب،عاة!!ها8الأسرائيللك

عنهما8الفهبكررضىأبىبنالرحمنعبد(3)

ابنوأخرج:النزولأسبابفى539وص،المنثورالدرفى(6/44)السيوطىقال

نأأتيذاننتئحقآ!أيذيه1يؤقالآ")"ؤآلذى:الآيةهذهنزلت:قال،السدىعنحاتيمأبى

غدآقاقيقوذخهتآدتهؤثإنءايمنؤيقلثآدتةضثتيجخافيؤهماق!ليمنآئفزونققمتؤقدأخز

قدوكانا،لأبويهقال،بكرأبىبنالرحمنعبدفى.(17:)الأحقاف!وأستطيزآلأفلينيض

فأين:ويقول،ويكذبهماعليهمافيردبالإسلاميأمرانهفكانا،يسلمأنهووأبىأسلما

فنزلت،إسلامهفحسنبعدثم!أسلم.ماتقدممنقريشمشايخيعنى؟فلانوأينفلان

!(!قفونلآأ!كؤؤخؤؤإفؤيخيفؤغمفوأمقادزتجمت3)ؤلئي:الآيةهذهفىتوبته

.(19:)الأحقاف

مدارهافالروايةترىوكما.مثلهعباسابنعنالعوفىطريقمنجريرابنوأخرج

تمافا.بردهاكفيلوهذاالضعفاءعلى

الفرية،هذهبكرمنأبىبنالرحمنعبدبراءةعلىدامغدليل

عوانةأبوحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:التفسيرفى(4827)البخارىروى

ن!معاولةاستعمله،الحجازعلىمروانكان:قال،ماهكبنيوسفعنبشرأبىعن

بعدلهيبايعلكى(معاويةبن)يزيديذكروجعلفخطب-عنهمااللهرضى-سفيانأبى

فدخل،خذوه:فقال،شيئا"عنهمااللهرضى-بكرأبىبنالرحمنعبدلهفقال،أبيه

فيه:أنزلالذىهذاإن:مروانفقال،عليهيقدروافلم-عنهااللهرضى-عائشةبيت

:حجابوراءمن،عنهااللهرضى-عائشةفقالت.الآية(لئحقآب!أيهلدلؤ1قاذ؟)ؤآلذى

.(عذرىنزلأاللهأنإلاالقرآنمنشيئافيناؤتجلغراللهأنزل)ما

الثهرض!بكرأبىبنالرحمنعبدبراءةعلىوضوخاأكثرالدلائلمنالدليلوهذا

السابقة.الروايةفىالسندوضعف،هناالسندولقوة4لهعائشةالمؤمنينأملشهادةعنها

نزلتيقالكيف:قوله(921-61/191)تفسيرهفىالزجاجعنالقرطبىونقل"ت

قيآتقؤذظيهؤخققيانيآر)أؤلبلق:يقولوجلعزوالله،إسلامهقبلالرحمنعبدلهى

أفاضلمنالرحمنوعبد،الإيمانعدمضرورتهومن،العذابأى،(18:)الأحفاف!ل*ومأ

لوالديه.عاقكافرعبدفىنزلتأنهافالصحيح؟المؤمنين

أى-أنهازعم)ومن:تعالىاللهرحمه:فقال،تفسيرهفى(7/17)كثيرابنأماب؟ة

لأن،ضعيففقوله-عنهمااللهرضىبكرأبىبنالرحمنعبدفىنزلت-السابقةالآية
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زمانه،أهلخيارمنوكان،إسلامهوحسن،ذلكبعدأسلمبكرأبىبنالرحمنعبد

الصديقبكرلأبىابنفىنزلتأنها-عنهمااللهرضى-عباسابنعنالعوفىوروى

.(أعلمتعالىوالله،نظرهذاصحةوفىعنهاللهرضى

إليهذهبمانفسوهو،بالحقوكذب،والديهعقمنكلفىعاثمهذاوإنما:قالثم

إليه.نسترلحماوهوتفسيرهفىالرازىالفخر

الفرقانسورةفىموضوعحديت

القدرسورةفىوتفسيرمرفوضى

4الفرقانسورةفىموضوعحديت(1)

منتخيىىتجنمتد؟يلقىمنقئرتمتالقىتجغلشتآءإنآلذئد)تتمازك:تعالىالثهقولوفى

.(01:)الفرقانقصخوزا(،للثآلأهزؤتخغلتختها

،تفسيرهفى(5/401)كثيروابن،125صالنزولأسبابفىالواحدىفأخرج

جويبرأخبرنا:قال()الكاهلىبشربنإسحاقعنالحديثهذا(18/541أجريروابن

بالفقر-أى-بالفاقةصكلا!ياللهرسولغيرالمشركونالا:قال،عباسابنعنالضحاكعن

حزلن،(7:)الغرفان(آلأسئؤاقيثاىي!فؤآلطغاق!ك!أيآلزلهمئوليقذاقاليم!ؤقالوأ:وقالوا

الله،رسولياعليك)السلام:يقوللهمعزئاالسلامعليهجبريلفنزل!"اللهرسول

نول!حأيلإنهئم*اآلخزلجنمن!آقئأزستفقاك!ؤقتما:لئ!ودقولالسلاميقرئكالعزةرب

جبريلفبينا:قال،الدنيافىالمعاشيبتغون:أى(02:)الفرقانالأستؤاقي!هوفيؤفشونآلطغاتر

الهردة،مثلصارحتىالسلامعليهجبريلذابإذيتحدثان"!زووالنبىالسلامعليه

حتىذبتللثما:!يىاللهرسولفقال(العدسة:قال؟الهردةومااللهرسوليا:قيل

ذلكقبلفتحيكنولمالسماءأبوابمنبابفتحمحمديا:قالفيالهردةمثلصرت

يلوصالنبىوأقبل،بالفاقةإياكتعييرهمعندقومكيعذبأنأخافوإنىةاليوم

هذامحمدياآبشر:فقال،حالهإلىالسلامعليهجبريلعادإذ،يبكيانالسلامعليهما

محمديا:قالثمسلمحتىرضوانفأقبل.ريكمنبالرضاأتاكقدالجنةخازنرضوان
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مفاتيحهذا:ريكلكويقول-يتلألأنورمن(1)طفسومعه-السلاميقرئكالعزةرب

!جالنبىفنظر،بعوضةجناحمثلالآخرةفىعندىممالكينتقصلامامعالدنياخزائن

تواضع:فقالالأرضإلىبيدهجبريلفضرب،لهكالمستشيرالسلامعليهجبريلإلى

،شكوزاصابرأعبذاأكونوأنإلىأحبتماالفقر(فيهالىحاجةلارضوانيا:فقال،لته

جبريلفرفعالسماءمننداءوجاء،بكاللهأصابأصبت:السلامعليهرضوانفقال

إلىتعالىاللهوأوحى،العرشإلىأبوابهافتحتقدالسمواتفإذا،رأسهالسلامعليه

لهاخضراءزترتجدةمنغرفةعليهعذقعليهأغصانهامنغصئاتدلىأنعدنجنة

،بصركارفعمحمديا:السلامعليهجبريلفقاذ،حمراءياقوتةمنبابألفسبعون

ومناليخاصةلهفضلأالأنبياءمنازلفوقمنازلهفإذا،وغرفهمالأنبياءمنازلفرأىفرفع

فىتعطنىأنأردتمافاجعل،رضيتخحور:النبىفقالمحمد؟ياأرضيت:ينادى

القيامة.يومالشفاعةفىعندكذخيرةالدنيا

؟للقىذمنقتن%للقتجغللتاكأإنآلذئثوشازت:رضوانأنزلهااللآيةهذهأنويروى

.(10:)الفرقانأل!ملفصئورالتتآلأهزؤتخغلتختقامنتشبىبخت

:آفتانفيهوالحديث

.عباسابنيلقلموالضحاك،ضعيفوهو،الإسنادتالفجويبرأن4الاولى

حاله.سبقوقدالوضاعالكذاببشرالكاهلىبنإسحاقفيه،الثانية

فهذهحمراء(،ياقوئةمنبابألف)سبعونوجودفهوحفاانتباهىلفتماأما

الأحمرالياقوتإلايعلمونولاتحتهاولاالسبعينفوقيرونلاالذينالقصاصأساليب

.-القصاصأحادشكامنحديئاأى-هكذافلعلهاالأخضروالزبرجد

القدرسورةفىتفسيومرفوض(2)

سنة،أوكتابمنمستندعنإلاالخبرنقبللنأنناالكتابهذافىمنهجناقيدناوقد

آئنتذبلإلأققليفيأنزئةإنآ\إ:تعالىاللهقولوفى،الغيببعالمالخبرهذاتعلقإذاخاصة

الجميع.ألسنةعلىيجرىالذىالشهيرالتفسيرهذاالمفسرونروى(\)الفدر:

رضىعباسابنعنجبيربنسعيدعنتفسيرهفى(43770)الطبرىروىفقديم*

وغيرها.الفاكهةفيهتوضعونحوهاالشجرقضبانمنوعاء:سفط(1)
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جملةالقرآنأنزل(\)القدرتلىنر"ا%غذاأي!زصأنةأفيا؟فآ.كل:نزولسبمبفىقالعنهماالله

رسوله!علىينزلهفكان،النجومبموقعفكان،الدنياالسماءإلىالقدرليلةفىواحدة

حتذ\،تانقىحدد1ؤخاطقأتآ!ف!عكلطيههءكأاتأوالاآحسفكأ؟؟تآون:*؟ؤقاللهرأثم،بعضإثرفىبعضه

.(32:)الفرقان.؟قأزتزؤ!تلنةقينجؤا*لهفتب!

عباسن!اعنتفسيرهمافى(02/130)والقرطبى،(6/131)وذكرالماوردى%

عندمنواحدةجملةمباركةليلةوفى،القدرليلةوفىرمضانشهرفىالقراننزل:قال

الكرامالسفرةفنجمته،الذئياالسماءفىالكاتبينالكرامالسفرةإلىالمحفوظاللوحمنالله

سنة.عشريننيع"النبىعلىجبريلونجمه،سنةعشرينجبريلعلىالكاتبون

حصلالطرقأىفمن،سنذالهنجدلافإننا،روايتهصحةبفرضالتفسيروهذا،قلت

وهذههو؟إلايعلمهلمرسولهعلىاللهأنزلهوحىأمن،عنهاللهرضىحبرالأمةعليه

عنه؟اللهرضىعباسلابنشخصىاجتهادجراءمنأم.الحديثوضعحالاتمنحالة

الغيب.عالمفىالمستنديثبتلاوهنا

يخهأننتصااني:؟كاهـضهمضنات:تعالىقالث!يحالقرآنصحيحالرأىهذاعارضولقد

فيةخ!تأكآإنا:قي:ولهال،(\:)القدر!فيةأخذأ"يخ!ةفيأ.نخصةتاإ؟::وقال،(185:القرة1لىتأشفثءآ

لشلثفيهاحتماللاالذىإلثابتالتاريخأنيقيئامعروفافصار،(3:)الدخانلأمج!حمحهيف!

،"تالنبىعلىمفرقانزلثمالقدر،ليلةفىوتحديذابدايةرمضانفىنزلالقرآنأن

التىالغيبيةالأحداثتلكعنفيخبروناأصحابهيخبرأو،ض--المعصوميخبرناولم

لاالغيبعالملأن،التفسيرفىقدرهجلالةمععنهمااللهرضىعباسابنعنهاتحدث

فلابعدهمنانقطعثماللهرسولعلىاقتصرالذىالوحىطريقعنإلاشيتاعفنعرف

به.لأحل!سبيل

فى02/130)عنهالقرطبىروىكما-المالكىالعربىابنالقاضىقالولذلك

ومحمدب-فيجبريلبينولا،واسطةالثهوبينجبريلبينليس،باطلوهذا:(تفسيره

واسطة.

!فآنيإنآبم،:تعالىقولهفهـمئرالذى-الثهرحمه،الشعبىمنكانالصحيحالاختيارأما

+أتآ")!01

بعدنزلثم،رمضانشهرمنالقدرليلةإنزالهابتدئ)إنه:بقوله،(\)الفدر:هـلأ:اتح!ه!ي،ص

.(1)(مختلفةأوقاتفىمنجفاذلك

.الإتقانفى(1/91)والشوطى!(02/013)زكرهـالفرطى(1)
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!فإلىرواجة!اا!اريضوالوا!ح،اللغوىالمعنىمعالممفقالتفسيرهووهذا

اللهرضىعباسابنقولعلىالعلصاءجمهورأنمنبالرغم،الغيبعالمعنأخبار

عنهما.

الروايةلهذهيتوافرلاماوهو،الصحيحبالمتنثم،الصحيحةبالرواياتمقيدونإننا

أعلم.والثه،لهاتمحيصدونبالترحابالمفسرينحشودتلقفتهاالتى

القدر،بليلةيتعلقعجيبونبأأترغريب.

قرآنىمستنددونالغيببعالميتعلقآخرنبأالأحباركعبعنحاتمأبىابنذكروقد

كعب:فقال،وعجبهغرابتهإلىمشيرآكثيرابنورواه،عليهيعتمدحديثىأو

وهواءالدنياهواءحدعلىفهىالجنةيلىمماالسابعةالسماءحدعلىالمنتهىسدرةإن

يعلملاملائكةفيها،الكرسىتحتمنوأغصانهاوعروقهاالجنةفىعلوها،الآخرة

قللث،منهاشعرةموضعكلفىأغصانهاعلىوجلعزاللهيعبدون،اللهإلاعدتهم

قدرليلةكلفىالأرضإلىينزلأنجبريلالثهفينادىوسطهاالسلامعليهجبريلومقام

والرحمةالرأفةأعطىوقدإلامللثفيهموليس،المنتهىسدرةيسكنونالذينالملائكةمع

ليلةفىبقعةتبقىفلا،الشمستغربحينالقدرليلةفىجبريلمعفينزلون،للمؤمنين

تكونأنإلا،والمؤمناتللمؤمنينيدعوقائموإما،ساجدإمامللثوعليهاإلاالقدر

وأ،الخبثفيهاتطرحونالتىأماكضكمبعضأو،وثنأو،نايىبيتأو،(1)بيعةأوكنيسة

جرسىفيهبيتأو،منصوبوثنفيهبيتأومسميهر،فيهبيمتأو،سكرانفيهبيت

والمؤمناتللصؤمنينيدعونيزالونفلا،البيتكستاحةفيهمكانأو،مثولةأو،معلق

ورق،جلدهاقشعرمنذلكوعلامة،صافحهإلاالمؤمنينمنأحذايدعلاوجبريل

جبريل.مصافحةمنذلكفإنعيناهودمعت،قلبه

لهالثهغفر(مرات)ثلاثاللهإلاإلهلا:القدرليلةفىقالمنأنه:كعبوذكر

أبايا،الأحباركعبيا:فقلنا،بواحدةالجنةوأدخله،بواحدةالنارمنوتخاه،بواحدة

كلإلاالقدرليلةفىاللهإلاإلهلايقولوهل:الأحباركعبفقالصادقا؟إسحاق

ظهرهعلىكأنهاحتىوالمنافقالكافرعلىلتثقلالقدرليلةإنبيدهنفسىوالذى؟صادق

فىيكونحتىجبريليصعدمنفأول،الفجريطلعحتىهكذاالملائكةتزالفلا،جبل

.اليهودعندالعبادةدار(1)
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فىإلاينشرهمالاأخضرانجناحانولهجناحيهفيبسطالشمسمنالأعلىالأفقوجه

نورفيجتمعفيصعدملكاملكايدعوثملهاشعاعلاالشمسفتصير،الساعةتلك

ومنجبريلفيقيم(متحيرةذلكيومهاالشمستزالفلا،جبريلجناحىونورالملائكة

للمؤمنينواستغفارورحمةدعاءفىذلكيومهمالدنياالسماءوبينالأرضبينمعه

قابلإلىعاشإننفسهحدثلمنودعا،واحتسائاإيمائارمضانصامولمنوالمؤمنات

إليهمفتجتمعحلقاجلفافيجلسونالدنياالسماءإلىدخلواأمسوافإذا،دئهرمضانصام

حتىفيحدثونهم،امراةامرأةوعنرجلىرجليعنفيسألونهمالدنياسماءملائكة

؟العاموجدتموهوكيففلانفعلما:يقولوا

مبتدغا،العامووجدناه،متعبذاالليلةهذهفىأولعامفلائاوجدناةفيقولون

ويقبلونلذلكالاستغفارعنفيكفون:قال،عابذاالعامووجدناهمبتدغافلائاووجدنا

راكغافلائاووجدنااللهيذكرانوفلائافلائاوجدنا:!لقولون،لهذاالاستغفارعلى

حتىوليلتهميومهمكذلكفهم:قال،اللهلكتابتالتاووجذناه،ساجذاوفلائا

سدرةمنمكانهمينتهواحتىوليلةيومسماءكلففى،الثانيةالسماءإلىيصعدون

لىفإنلىوسموهمالناسعنحدثونىسكانىيا:المنتهىسدرةلهمفمقول،المنتهى

لهاويحكونلهايعدونأنهمالأحبا)كعبفذكر،اللهأحبمنأحب!انى،حفاعليكم

بماأخبرينى:فتقولالسدرةعلىالجنةتقبلثم،آبائهموأسماءباسمائهموالمرأةالرجل

فتخبرها.الملائكةمنسكانكأخبرك

إلىعجلهماللهم،فلانةعلىاللهورحمةفلانعلىاللهرحمةالجنةفتقول:قال

له،فيغفر،لهفاغفرساجذافلاتاوجدت:فيقولاللهفيلهمه،قبلهممكانهجبريلفيبلخ

فلانةعلىاللهورحمةفلانعلىاللهرحمة:فيقولونالعرشحملةجميعجبريلفيبمممع

السنةعلىأولعاموجدتهالذىفلاتاعبدكوجدتربيا:ويقول،لفلانومغفرته

تابإنجبريليا:اللهفيقولبهأمرعضاوتولىحدثاأحدثقدالعامووجدته،والعبادة

أنتإلهىالحمدلك:جبريلفيقول،لهغفرتساعاتبثلاثيموتأنقبلفأعتبنى

وماالعرشفيرتج:قال،بأنفسهمعبادكمنبعبادكأرحموأنتخلقكجميعمنأرحم

قنأنهكعبوذكر:قال،الرحيمدتهالحمدتقولفيهنومنوالسمواتوالحجبحوله

بغيرالجنةدخل،اللهيعصىلاأنرمضانبعدأفطرإذانفسهيحدثوهورمضانصام

اهـ..حسابولامسألة
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523يتاى9يفا!قلتفماسي!اءبه8عك!طلهها8ئيلياتاسرا"ا

بربينيحدثبماكعئاأدرع!فما،هنانقولهأنيصحالسابقالحديثفىقلناهوما

تحبعفو"إنك:منفبدلآديتاللمسلمينيشرعكعبهوهاثم؟وملائكتهالعزة

عزاللهبينالتفاصيلأدقعنيتحدثكعبهوهاثم،(اللهإلاإلهالا:يقال،العفو"

.والسموات،العرشارتجاجوعنبل.جبريلوبين،وجل

يؤخذفالكلوإلأ،عليهمنحولآلكعبمنسوئاإلاأراهماالذى،هذامنبراءاللهم

صيضصص.المعصومإلاولردمنه

النونلأسبابفىموضوعات

قصصثلاث

أسيرقصة(1)

ثممحلهـس!لاجثنمامجنؤينهـقةط!جنمخزجالة؟يحغلآلتة!قيله!ؤقن:تعالىاللهقولفىجاء

منالقصةهذهفذكرالواحدى،منكرةهىبلالصحةمنلهاأصللاقصة(2،3:)الطلاق

طريقين:

:فقالالسندمنعارتاذكرهبل،معتمدسندبلاطريق،الاولى

نزلت.كهويحقميمثلاخثمنؤينزقةقخزجا!الةويحغلآدلةشقي")ؤقن:تعالىقوله"4

ءيخميةاللهرسولفأتىلهابتاأسرواالمشركينأنوذلك،الأشجعىمالكبنعوففىالآية

:ص!يقالنبىفقال؟تأمرنىفماالأموجزعتأسرابنىالعدوإن:وقال،الفاقةإليهوشكا

إلىفعاد."بالتهإلاقوةولاحوللا:قولمنتستكثراأنوإياهاوآمرك4واصبرالله"اتق

إلاقوةولاحوللاقولمننستكثرأن!اياكأمرنى"!رواللهرسولإن:لامرأتهوقالبيته

غنمهمفساق،ابنهعنالعدوفغفل،يقولانفجعلا(بهأمرنامايغتم:فقالت،بالته

الآية.هذهلتفنم،شاةالآفأريعةوهىأبيهإلىبهاوجاء

:قال،نعيمبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،عبدانبنالعزيزعبدأخبرناوالتانية(

العامرىكثيربنعبيدأخبرنا،السكونىالحسينبنمحمدبنالحسنالقاسمأبوأخبرنا

معاوية،بنعمارأخبرنا،إسرائيلأخبرناآدمبنيحيىأخبرنا،يعقوببنعبادأخبرنا

آدتةييمالوؤقن:الآيةهذهنزلت:قال،اللهعبدبنجابرعن،الجعدأبىبنسالمعن
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يثاى؟يفا!قلتفاسل!اءبا؟محانخم!الم!؟ا؟سرائيليك23آ

ذاتخفيففقيراكانأشجعمنرجلفىلميختبمثلآجتمنؤينزقةضخزقاح!اولويخغل

إلىفرجع،واصبر"الله"اتق:فقال،فسألهغ!قاللهرسولفأتى،العيالكثيراليد

الثهاتق:قال،شيئاأعطانىما:فقال!مرر؟اللهرسولأعطاكما:فقالوا،أصحابه

اللهرسولفأتى،أصابوهالعدووكانبغنملهابنجاءحتىيسيرأإلايلبثفلم،واصبر

.)إياكها(!ثخه:القهرسولفقال،خبرهاوأخبرهعنهافسالهج!تجه

،بالرجالالخبيرولكنوصححهالمستدركفى(2/924)الحديثالحاكمذكروقد

وعبيد،جبلرافضىوعباد،منكربل:قالالذهبىالإمامالممتازالطرازمنالناقدذلك

.الأزدىقاله"متروك

:النزولأسبابفى944صالسيوطىوروى

قوله:فىعباسابنعنالضحاكعنجويبرطرلقمن)تاريخه(فىالخطيبوأخرج

مالكبنلعوفابنفىالآيةهذهنزلت:قال،الآيةضخزفا(الةويحغلآدتةي!ةب؟ؤقين

اللهرسولائتأن،أبيهإلىفكتبوأجاعوهوأوثقوهأسروهالمشركونوكان،الأشجعى

اللهرسوللهقال!بواللهرسولأخبرفلما،والشذةالضيقمنفيهأنامافاعلمه،لجهه

صباحهعنديقولوأن،الثهعلىوالتوكلبالتقوىومرهوأخبرهإليه)اكتبطهم!:

زءوفبآلفؤ!ينءيحوخيريص!غجتؤقاظيهغنرينأنفسي!منزسولقآهكؤ،ثوتقذ:ومسائه

آئغطيير!،اشزهمثيىآزثؤفؤ!ط!زتظيهفؤ*إلةلأآدلةخ!يئققلزلأأقإتزجض*!

التىبواديهمفمر،وثاقهاللهفأطلق،قرأهالكتابعليهوردفلما،(128،129:)التربة

إنىاللهرسوليا:فقال"لجم!،النبىإلىبهافجاء،فاستاقهاوغنمهمإبلهمفيهترعى

بشئفإذاحوللهى)بل:قال؟حرامأمهىفحلالوثاقىالقهأطلقبعدمااغتلتهم

ؤقنيحت!يهمثلاجتمنؤينزقةضخزجا!لةويحغلآلظةيتتمم!ؤقناطهفأنزل،خمسنا(

من.(2،3:)الط!ق(ولقذساقئءليئآدتةتجغلقذأفيريرتيغآدتةإنخ!ئةؤفهؤآلنهتزيؤتلى

سلطانعندالآيةهذهقرأمن:عباسابنوقال.أجلآيعنى!قذزا(والرخاءالشدة

ذلك.منشىءيضرهلم،سبععندأو،الغرقيخافموجعندأو،غشمهيخاف

.والضحاكجويبرفيهالكذبطريقعباسابنإلىالقصةفىوالطريق

ضعيف.آخروجهمنالثعلبىأخرجه:قالالحديثراوىنفسهالسيوطىوحتى

مرسلآ.حاتمأبىابنورواه

ضعيف.فالحديث8قلت
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223".يثاى"يفاقلتفاسيراء!بوعانوو!هلا!ا"س!اليليان

بهمناأعلموأنت-السدىطريقمنالتفسيرفى(8/171)كثيرابنرواهوقد

وبكذبه.

الطرقوضعف،أيضاضعيفوهوابن.وكيععنأحمدالإمامطريقمنوذكره

الأهواءوأصحاب،والمتروكين،بالضعفاءامتلاؤهخاصةالحديثردمزيةلنايعطى

"والبدع

إذامن:فقالالزجاجعن(18/561)القرطبىنقلهماهووالتفسيرالصحيح،هنا

لاحيثمنورزقه،ضيقذاكانإذاعليهالثهفتح،أهلهعلىوالتصبرالحلالوآثراتقى

أعلم.والله-يحتسب

عنه)اللهرضىعلىخاتم(2)

تخؤخصيذئبتنققدفوأآلو!رثآتخحخؤإذاءاضؤأآلذيمق)يألها:تعالىاللهقالوقد

منسوخةوالآية،(12:)المجادلةغفوززجو،"آلتةفإنتجذوأ!قئزتئحؤؤآ!زقإنللت1ذضذقة

قولهوعند،الآيةهذهعندالحديثهذاتلقفواالمفسرينبعضأنإلا-العلماءاتفق-كما

ؤخؤآلزكوةؤلؤتوتآلصئقؤةبئميفوتانيآضؤأءاينإليهـآوؤزشولةآدئةص!فؤإقا،:تعالى

ص(:"ج
"(55:)المائدةجعول!!

إقا*ث!خهرر:اللهرسولعلىالآيةهذهنزلت:قالأنهعنهاللهرضىعلىعنفروى"

فخرج،!يججغونؤ!ؤآلأكؤةؤيؤتوتآلصثقؤةتحيخونينآلبنءاقؤأؤآلدينؤزشوأء؟آدت!ؤيخ!ص

سائليا:فقالسائلوإذا،وقائمراكعبينيصلونوالناسالمسجدفدخل!ج!اللهرسول

خاتمه.أعطانى-لعلى-الراكعهذاإلا!لا:فقالشيئا؟أحدأعطاكهل

الآية.فنزلتتصدقعلىأن:روايةوفى

لضعفالوجوهمنبوجهيصحلا)وهذا:البدايةفى(8/359)كثيرابنفقال

اهـ..شىء(بخصوصيتهالقرآنمنعلىفىينزلولم،أسانيده

سيرلأوا،ليتيموا،لم!همكينا(3)

آلظغاترلأؤئطيفون:تعالىالثهقولعندتفسيرهفى(130-19/126)القرطبىقال

والقشيرىوالثعلبىالنقاشذكروقد:قال،(8:)الإنسانؤأسييزا(ؤتييئا!نيهي!اخةبني

يثبمت،ولايصحلاحديثاوجاريتهما،وفاطصةعلىقصةفىالمفسرينمنواحدوغير
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يثاى؟يفا!قلتفاسيراء!ب"محك!طلم!ا؟لأسرائيليانا823

"هـدكأتيؤفاؤتخاقوتياتذس3؟نونزن:وجلعزقولهفىعباسابنعن(1)ثيلرواه

.(7،8:)1!نسان.:فىؤأسيراؤطيما!يهيتاخبهآلطغاوظثؤئطيفون!س!ئتلإآ

:فقالواالربعامةوعادهما،ه!9صاللهرسولفعادهماوالحسينالحسنقيرضن:قال

والحسينالحسنمرض:قالعلىمولىقنبرعنالجعفىجابرورواه...الحسنأبايا

-...الحسنأبايا:عنهالثهرضىبكرأبوفقال،ض!ا!صاللهرسولأصحابعادهماحتى

ليسنذيىوكل،شيئاولديكعننذرتلو-سليمأبىبنليثحديثإلىالحديثرجع

بشى.فليسوفاءله

برأإن:نوبيةلهمجاريةوقالت،شكراأيامثلاثةلتهصمتولداىبرأإن:علىفقال

ذلك.مثلفاطمةوقالت.شكرأأيامثلاثةلهصمتسيداى

العافية،الغلامانفألبسذلكمثلعلينا:والحسينالحسنفقال،الجعفىحديثوفى

وكان(الخيبرىحاريابن)شمعونإلىعلىفانطلق،كثيرولاقليلمحمدآلعندوليس

البيت،ناحيةفىفوضعها،بهافجاء،شعيرمنأصوعثلاثةمنهفاستقرضيهودتا

المنزلأتىثم،تجمفالنبىمععلىوصلىواختبزتهفطحنتهصاعإلى-فاطمةفقامت

يديه.بينالطعامفوضع

أقراص!،خمسةمنهفخبزتشعيومنصاعإلىالجاريةفقامت:الجعفىحديثوفى

والملح،الخبزأيديهمبينوضع!الأولصيامهممضىفلما،قرصمنهمواحدلكل

فى-محمدبيتأهلعليكمالسلام:وقالبالبابفوقفمسيكنأتاهمإذ،والجريش

أطعمونى،(جائعواللهوأنا،ص-!طمحمدأمةمساكينمنمسكينأنا،الجعفىحديث

الجنة.موائدمناللهأطعصكم

:يقولفأنشأ،عنهالثهرضىعلىفسمعه

أجمعينالناسخيربنتياواليقينالفضلذاتفاطم

حنينلهبالبابقامقدالمسكينالبائسترينأما

حقدنجائعإلينايشكووششكيناللهإلىيشكو

يستبينالخيراتوفاعلرهينبكسبهامرئكل

الضنينعلىالقهحرمهاعليينجنةموعدنا

"*سحينإلئالناربهتهوىمهينقؤقفوللبخيل

.عباسابنيلقولمضمميفوهوأبهـلأعم!و!ابا11)
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923يثاوىلتفاللليرق!يفااء!بوناع!ط!ا"ا؟سرائيليك

سمينيقمالخيريفعلمننيلئ!يلاوالحميمشرابه

جينأئالجتةويدخل

:تقول-عنهااللهرضى-فاطصةنشأتفأ

وضاغةولالؤممنبىماطاعةعثمابنياعندىأمرك

الستاعةىلاب!ا-الوأطعمهصناعةلهالخبزفىغديهمت

وائحقاعةالأخيارألحقأنالمجاعةذاأشبدتإذاأرجو

شفاعةلىالجتةوأدخل

كانأنفلما،القراحالماءإلأشيئايذوقوا-دموليلتهميومهمومكثوا،الطعامفأطعموه

أتىثم،!ضالنبىمععلىوصقى،واختبزتهفطحنتهصاعإلىقامتالثانىاليومفى

:فقال،يتيمبالبابفوقف،أيديهمبينالطعامفوضعالمنزل

الققبة،يوموالدىاستشهدالمهاجرينأولادمنيتيم(محمدبيتأهلعليكمالسلام

الجنة.موائدمناللهأطعمكمأطعمونى

:يقولفأنشأعلىفسمعه

بالرنيبمليسنبىبتتالكريمالسيدبنتفاطم

رحيميكناليوميرحممناليتيمبذىاللهأتىلقد

اللئيئمعلىالخلدحرمقدسليمأىاالجنةولدخل

الجحيئم.إلىالناريزذفى-المستقيمالصراطيجوزألأ

والحميئمالصديدشرابه

:تقولعنهااللهرضى-فاطصةفأنشأت

عيالىعلىاللهوأوثرأبالىول!اليومأطقمه

القتاليفىيفتلأصغرهمأشبالىؤهمجياغاأضهممؤا

ؤتاليمعللقاتلياويل-باغتياليقتليكربلا)1(

والأغلاليالغليديهوفىسيفالإلىالناربهتهوى

الاكبالعلىزادتكبولة

كانتفلما،القراحالماءإلا،يذوقوا.شيئالموليلتينيومينومكثواالطعامفأطعموه

،!النبىمععلىوصقى،واختبزتهفطحنتهالباقىالصاعإلىقامتالثالثاليومفى

.بهذاأعلمهامنأدرىولا،كرللاءقصد:كربلا(1)

http://www.al-maktabeh.com



يثاى"يفما!قلتفاسيراء!ب؟عانغلاالهه5ا"سرائيليان33"

:فقالبالبابفوقفأسيرأتاهمإذ؟أيديهمبينالطعامفوضعالمنزلأتىثم

فإنئأطعمونى!تطعمونالاووتشذونناتأسوضننا،محمدبيتأهلعليكمالسلام

:يقولعلىفانشا.محمدأسير

مسؤذسيدبنىبنتأحمذالنبىبنتيافاطم
أغيذبحسناللهزانهقدمحمذفهواللهوسفاه

مقئذغتهفىمثقلالمهتذللنبىأسيرهذا

غذفىيجدهاليوميطعممنتمرذقدالجوعإلينايشكو

يحصذسوفالزارعيزرعماالموحذالواحدالعلىعند

أقعدتجعليهلالاأعطيه

:تقولفاطمةفأنشات

الذراعمعكفىذهبتقدصاغغيرجاءممايبقلم

ضياعنتركهمالاياربجياعهماواللهابناى

بابتداعالصروفيصطنعاصطناعذوللخيرأبوهما

قناعمنرأسىعلىوماالباعشديدالذراعين(؟عئل

أثساغ)2(ذشجهقناغاإلا

نأفلما،القراحالماءإلاشيئايذوقوالمولياليهاأيامثلاثةومكثوا،الطعامفأعطوه

اليسرىوبيده،الحسناليمنىبيدهأخذ،النذرالنهمضىوقدالرابعاليومفىكان

فلما،الجوعشدةمنكالفراخيرتعشونوهمخمرواللهرسولنحووأقبل،الحسين

إلىبناانطلق،بكمأرىمايسوءنىماأشدماالحسنأبا)يا:قالبم!لجهاللهرسولأبصرهم

عيناهاوغارتبظهرهابطنهالصقوقد،محرابهافىوهىإليهافانطلقوا،(فاطمةابنتى

:وقال،بكىوجههافىالمجاعةوعرفص.يقاللهرسولرآهافلما،الجوعشدةمن

:وقال،السلامعليهجبريلفهبطجوغا(يموتوزمحمدبيتأهل،اللهيا)واغوثاه

ياآخذ)وما:قال.بيتكأهلفىهنيئاخذهمحمدياالسلاميقرئكريكعليكالسلام

قولهإلىضدنحوزابم،شئاآلذخير!سبممينجينآفينتتلأق)كتا!فاقرأه(جبريل

(9-1:)الإنسانلآشكوصاؤلآ!كض،تجزآءننيذ!لا:تعالى

الذراعهيئ.!خم:عينرااللىعبل(1)

.الرحالبهلدالعالأعنةهيةعلىيضفرسير:نع(2)
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المنثور:اللرفى(6/992)السيوطى،النزولأسبابفىالواحدىوروىءةذ

ابنعنعطاءقال.(8:)ا!نانمئيهيحامهـبخجهآلطغاقرشكاى\،ؤفطيفو!:تعالىقوله

منبشىءنخلآيسقىنفسهأجرنوبةعنهاللهرضىطالبأبىبنعلىأنوذلك:عباس

له:يقال،لياكلوهشيئامنهفجعلوا،ثلثهوطحنالشعيروقبض،أصبححتىليلةشعير

الثانى،الثلثعملثم،الطعامإليهق(خرجوامسكينأتى،إنضاجهتمفلما،الخزيرة

هذهفيهفاثزلت،ذلكيومهموطووا،فأطعموهالمشركينمنأسيرأتىإنضاجهتمفلما

الآية.

المغلوطة4الرواياتهذهعلىالعلماءتعقيب.

ضعيف،:الجعفىجابرأنعليهاونزيد،تثبتلاروايةأنهاالقرطبىقولسبق(1)

فىالشوكانىردهاولذلك،كثيرونتراهمكماالحديثفىوالضعفاء،ليثوكذلك

المجموعة.الفوائد

طويلةحكايةذلكفىوذكرالنقاش:المحيطالبصفى(8/395)حيانأبوقال(2)

،النبوةبيتبهايخاطبون،والأسيرواليتيم،للمسكينأشعارفيهاالاخشلافظاهرةجذآ

لسفساف،الاختلافظاهرهامنهمواحدكلتخاطبعنهااللهرضىلفاطمةوأشعار

معانيها.وسخافة،أبياتهاوكسرألفاظها

ولا:فقال،بعيدمنالقصةإلىأشارفقد(7/358)البدايةفىكميرابنأما(3)

شىة.منهايصح

:ليقول(91/261)تفسيرهفىالقرطبىويعود(4)

مريف،فرؤقحديثفهذا:الأصواط()نوادرفىاللهعبدأبوالحكيمالترمذىقال

شفتيهيعضنالحديثبهذافالجاهل،المستمعينعلىتشتهحتىصاحبهفيهتطر!فقد

تعالىاللهقالوقد،مذمومالفعلهذاصاحبأنيعلمولا،الصفهمةبهذهيكونألاتلهقا

عنيفضلالذىالفضلوهو.(219:ةرقبلا)(ؤفغلافلييح!فونقاذا!ؤتئفوتلق:تنزيلهفى

عنكانماالصدقة"خيربأن!ي!متواترةاللهرسولعنالأخبارتوجم،وعيالكنفسك

أهاليهمنفقةالأزواجعلىاللهوافترض،تعولبمنثمبنفسكو"وابآ.(1)"غنىظهر

عاقلأفيحسب(2)،يقوتمنيضيعأنإثفابالمرء!كفى"خ!رر:اللهرسولوقالوأولادهم

.النفقاتفى(2641)الخارى:صحيح(1)

.(54)برتمالزكاةفىراودوأبو،المسندفى(2/061)أحمد:حسن(2)
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ثلاثةجوععلىستأوخمسأبناءمنصغازاصبيائاأجهدحتىالأمرهذاجعلعلئاأن

حضى،أجوافهملخلاء،منهمالعيونوغارت،الجوعمنتضؤرواحتى؟ولياليهنأيام

كانفهل،السائلهذانفسهعلىآثرأنهقسث،الجهدمنبهمما!خراللهرسولأبكى

!؟ذلكعلىأهلهتخملأنلهيجوز

أيامثلاثةجوععلىأطفالهيحملأنلهجازفهللعلىبذلكسمحتأهلهأنوهب

ئج!بلياليهن

مثلبعلىتظنأنمتنبهةلقلوباللهأبى؟جقالحمقىعلىإلاهذامثليروجما

واحدكلوإجابة،وفاطمةعلىعنليلةكلالأبياتهذهحفظمنشعرىوليت.هذا

السجونأهلأحاديثمنوأشباههفهذا!؟الرواةهؤلاءإلىأذاهحتى،صاحبهمنهما

فىأحاديثفيكتبون،حيلةبلافيبقونالسجونفىيخقدونقوقاأنبلغنىأرىفيما

بهارمواالجهابذةإلىصارتفإذا،مفتعلةالأحاديثهذهومثل،وأشباههال!مئمر

أكثر.وكيدهالذينوآفة،ومكيدةآفةلهإلأشىءمنوما،وزيفوها

فىنزلتأنهاوالصحيح:(91/261)القرطبىقالهما،الئونلسببفىالصحيح

عامة.فهىحسئافعلأفعلومنالأبرارجميع

ابنمرض:قال،نافععنالأعمشوروى:تفسيرهفى(8/226)كثيرابنوقال

عنقودافاشترت-امرأتهيعنى-صفيةفأرسلت،العنبجاءماأولعنئافاشتهى،عمر

عمر:ابنفقال.السائل:السائلقال،بهدخلفلماسائلالرسولفاتبع،بدرهم

.إياهفأعطوه،إياهأعطوه

ثم،أبذاخيرامنهتصيبلاعدتإنوالله:فقالت:السائلإلىصفيةفأرسلت

به.فاشترتآخربدرهمأرسلت

وتخشىالغنىتأملشحيحعمحيحوأنتتصدقأنالصدقة"أفضل:الحديثوفى

.(1)"رقفلا

اهـ..إليهوحاجتك،عليهوحرصك،للمالمحبتكحالفىأى

.الزكاةفى(3201)وسلم،الزكاةفى(9/41)البخارى:!حيح(1)
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الكري!اسورالقرآنبعضفضائلفىالموضوعات

333

بعضوضعحين-يزعمفيما-النيةحسنكانالوضاعينبعضأنذكرناأنسبق

الوضاعذلكومنهم،الشخصىتصورهفى،عليهتكذبلاللإسلامتكذبالأحاديث

.فيها(الناسأرغب)وضعتها:وضعهاأحاديثعنقالالذى

فضائلأخبارصاج!مريمأبىبننوحأو،الجامعنوحهوحماقةهؤلاءأكثروكان:ة

أصحاببقيةدونبهاتفردهسببعنشئلولما،عكرمةعنسورةسورة،القرآن

ابنومغازى،حنيفةأبىبفقهالناساشتغالبهاقاومأنهزاعغابوضعهااعترفعكرمة

يداولها.منالحماقةأعيتوقد!!(1)إسحاق

،كذبالحالتينكلتافىلأنه،علىوالكذب،لىالكذببينالشرعفىفارقلاإنه

هوبلتعالىدثهحسبةذلكفىوليسخيو،النبىإلىمنسؤالكذبهذاكانإذاخاصة

المقبولالعمللأن،فيهالنيةحسنتوافرمعالفعليقبحوقد،وتجلغراللهعلىكذب

النية:إخلاصبعدشرطانلهاللهعند

.للشرعمخالفايكونألا(1)

والسنة.للكتابمواففايكونوأن(2)

!؟تعالىاللهأمامصاحبهابعقابفكيفالكبائرمنكبيرةوالكذب

حديثهوطويلأحديئا-وضاعونفهمنيتهمحسنورغم-الوضاعونوضعلقد

بماالحديثهذاوضعثبتوقد،سورةسورةالقرآنلفضائليعرضالذىكعببنأبى

فىإمامفرفاوالزمخشرىوالواحدى،الثعلبىرواهذلكورغم،للشكمجالأيدعلا

فيهاوترخصتهاونالتىالأمورإحدىوهذه،سورةكلآخرفىأو،سورةكلأول

فيها،عماوالإعراض،عنهاالابتعادبهمالأولىكانوقد،كلهملابعفالمفسرين

عليها.العلماءتعقيبمع،أخرىأحاديثمع،الأحاديثهذهبعضوسنذكر

الرحمن4لثهمورةفضلمشهورفىحديت(1)

وعروس(عروسشىءالكلكمي:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضىعلىعن

.(الرحمنالقرآن

الحديث.علمإلىالمدخلفى(02.)صوالحاكم،(028-4/278)الاعضدالميزان(1)
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الحديث،هذارواةفىالعلماءقالوقد،العوامألسنةعلىيجرىمشهوروالحديث

الآتى:

فىالذهبىعذه(دبيسبنالحسنبن)أحمدفيه:القديرفيضفىالمناوىقال(1)

بثقة.ليس:الدارقطنىوقال.والمتروكينالضعفاء

منكر.:الضعيفةفى(0135)الألبانىوقال(2)

.تفسيرهفى(8/287)الألوسىحكموبذلك(3)

يس8سورةفضلمشهورفىيتحك(2)

."موتاكمعلىيس"اقرأوا:قالة!!النبىعنيساربنمعقلوعن

.مجهولانوفيه،ضعيف:الأذكارفىالنووىعنهقالوالحديث

أبىراويةحالوبجهالة،وبالوقفبالاضطرابالقطانابنأعله:حجرابنوقال

ضعيفحديثأنه:الدارقطنىعنالعربىابنونقل،النهدىويسمى،وأبيهعثمان

حديث.البابفىيصحلا:وقال.المقمجهولالإسناد

يس،سورةفضلآخرفىحديت(3)

يسقرأومن،يسالقرآنوقلب،قلئاشىءلكل"إن:قاله!!جتالنبىعنأنسوعن

."مراتعشرالقرآنقراءة،بقراءتهالهاللهكتب

.القرآنفضائلفى(2887)الترمذىعندوالحديث

ضعيف.الحديثوإسناد،مجهولاشيخ:محمدأبوهارونوفيه

)المعممة-:كحديث،شىءيسسورةفضلأحاديثمنيصحلاوبالجملةقلت،

.وغيرها(مرةعشرينوقراءتها،مراتعشرقراءتها

وأثناء،الجنائزوفىالمقابرعلىالآنالمسلمونبهيقومالذىبالشكلقراءتهايجوزولا

أعلم.واللهالأمواتمنلميتالاحتضار

4الذخانسورةفضلفىحديت(4)

اللهرسولقال:قالعنهالثهرضىهريرةأبىعنسلمةأبىعنراشدبنعمروعن

.((ققلثألفسبعونلهيستغفرأصبحليلةفىالذخانسورةقرأ"من:محلأض
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شيئا.يساوىلاراشدبنعمر:حنبلبنأحمدقال

فيه.بالقدحإلاالكتبقىذكرهيحللاالحديثيضع:حبانابنوقال

533

،(الكافرون)و(لزلزلةا)سوردفضلفى(5)

تعدل.:إلزتنلت11إ!-":ب!"الثهرسولقال:اطقاعنهمااللهرضىعباسابنوعن

تعدل،!أخذانذحزقل؟:و.القرآنريعتعدللأ*شتآل!لأيها،؟.و،القرآننصف

والحاكم.الترمذىأخرجهوقد."القرآنثلث

بالصحة.ومشهوروالحاكمالترمذىوقدأخرجهصحيحمنهالأصصوالجزء(!لق

.(الغرىالمغيرةبن)يمانعلىالروايةفمدار(و)الكافرون()الزلزلةسورتىفضلأما

.(ضعفوه)يمان:الذهبىوقال

صالحببنسلمبن)الحسنعنهيرويهمالكبنأنسعنالحديثالترمذىروىوقد

.(العجلى

منكر.وخبره،يعرفيكادلا:الذهبىعققال

أيضا.ضعيفبسندالثعلبىذكرهوالحديث

،الطولالسبعفضلفى(6)

فىالقرآنعلىعرضتحما!اللهرسولإن:قالأنهكعببنأبىعنالوضاعونوذكر

،القرآنعليكأترأأنأمرتىالسلامعليهجبريل!إن:وقال،مرتينفيهاماتالتىالسنة

."السلاميقرئكوهو

بثوابفخصنى.،خاصةلىأكانت:!!اللهرسولعلىقرألمافقلت:أبىفقال

عليه؟و%طلعكاللهعلمكمماالقرآن

،القرآنثلثىترأكأنماالأجرمنأعطىالكتابفاتحةترأمسلمأيما،أبىيا"نعم:قال

ومؤمنة.مؤمنكلعلىتصدقكأنماالأجرمنوأعطى

)سورةقرأومن،جهنمجسرعلىأماتامنهاآيةبكلأعطى(عمران3الترأومن

ميرائا.ؤرثهمنكاعلىتصذقكأنماالأجرمنأعطىالنساء(

عشرلهورفع،سيئاتعشرعنهومحى،حسنابعشرأعطىأالمائدة(قرأومن

الدنيا.فىتنفسونصرانىيهودىكلبعدددرجات
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اللهجعل()الأعرافقرأومن،ملكألفسبعونعليهصقى()الأنعامسورةقرأومن

.النفاقمنوبرئوشاهذاشفيغالهأكون()الأنفالقرأومن،حجائاإبليسوبينبينه

به،وصئدق،بيونسكذبمنبعددحسناتعشرالأجرمنأعطى)يونس(قرأومن

بعددحسنابعشرالأجرمنأعطى)هود(.ةسورقرأومن،فرعونمعغرقمنوبعدد

."بهوكذبنوحصذقمن

أبى.علىالوضاعونوضعهالذىالطويلالحديثوهوالحديثوهكذا

مامنهسورةكلعندفذكرتفسيرهفىالثعلبىفئق)وقد:الجوزىابنقالوقد

منليسالأنهمامنهماأعجبولا،ذلكفىالواحدىأبوالحسنوتبعه،يخصها

الذىكتابهعلىفرقهكيفداودأبىبنبكرأبىمنعجبتوإنما،الحديثأصحاب

منفإن،المحدثينشرهولكن،محالحدي!ثأنهيعلموهو(القرآن)فضائلفىصئفه

:قالأنه!الجةاللهرسولعنصحقدلإنهقبيحوهذا،بالباطلولوحديثهمتنفيقعادتهم

،"الكذابينأحدفهوكذبأنهيرىحديتاعضىخذث!قن

.(1)كشبلامصنوعالسورفضائلحديثوهذا

والقيامة)،الواقعةسورتىفضلفىحديثان(7)

:قال،!هميالنبىعنعباسابنإلىبسندهاليمامىعمربنأحمدعن)أ(

أتحويحؤمر؟برلأ،ليلةكلقرأومن،أبذافاقةتعحبهلم،ليلةكل()الواقعةسورةقرأ)من

.البدر(ليلةالقمرصورةفىووجههالقيامةيوماللهلقىلمآئقيخة

اليمامىأحمد:السيوطىوقال،الفردوسمسندفىالديلمىرواهموضوعوالحديث

.كذاب

لمليلةكلفىالواقعةسورةقرأ)من:مرفوغامسعودابنعنطيبةأبىوعن()ب

طيبة،أبووقن،طيبةأبىعنيعرفلانكرةشجاعأبو:الذهبىقال،أبذا(فاقةتصبه

مرفوغا.الحديثبهذامسعودابنعن

القدوسعبد:وفيهعنهاللهرضىأنسعنالسيوطىطريقمنموضوعحديثوفيها

،القدوسلعبدإلاكذاب:بقولهيفصحالمباركابنرأيتما:الرزاقعبدقال،حبيبابن

الحديث.يضعكانبأنهحبانابنصرخوقد

.الجوزىلابن(1/042)الموضوعات(1)
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4الصلاةعقبالكرسىوآيةالفانخةفضلفىحديت(8)

طالبأبىبنعلىعنجدهعنأبيهعنمحمدبنجعفرعنعميربنالجارثوعن

لآمنوآيتين،الكرسىوآية،الكقابشاتحةإن":ص.!كاللهرسولقال:قالعفاللهرضى

قوله:إلى(،آئقتلثمبلقىآللفؤو،)فلي،الآيةآخرإلى(18:عمران6الآلئه"!وشهذ،الهعمران

تهبطناربيا:يقلنبالعرشمعلقات،(27-26:عمرانلأال!هولغيرج!تابتتثتآءقن1لهوؤتززن

عبادىمنآحديقراكنلاحلفمثإنى:وجلعزاللهقالفييعصيكمنإلىارضكإلى

بعينىإليهنظرتوإلا،القدسحظيرةأسكنتهوإلا،مثواهالجنةجعلمتإلاصلاةكلدبر

(المغفرةآدناهاحاجةسبعينآيوكللهقضيمتوإلآ،نظرةتسعينيومكلفىالمكنون

."منهوأعذتهعدوكلمننصرتهضإلا

:الموضوعاتفى(1/542)الجوزىابنقال

عصير.بنالحارثبهتفردموضوعحديثهذا

هذاروى،الموضوعاتالأثباتعنيروىممنالحارثكان:حبانبنحاتمأبوقالط

له.أصلولاالحديث

الحديث.لهذاأصلولا،كذابالحارث:خزيمةابنوقال

ا!شر،سورةفضلىفى(9)

وماذنبهمنتقدمماله.اللهغفرالحشرسورةقرأ"من:قالمالكبنأنسوعن

.تأخر"

مغفل.قاصوأنه،وضعفهحالهسبقوقدالرقاشىيزيدوفيه

فقبضهنهايىأوليليفىالحشرسورةخواتيمقرأ"من:قال!همروالنبىعنأمامةأبىوعن

.(4/85)الزمخشرىذكرهما."الجتةلهأوجبفقداليومذلكأوالليلةتلكفىالله

أعوذ:مرابثلاثيصبححينقال"من:قاله!!كالنبىعنيساربنمعقلوروىبة.

اللهوكل،الحشرسورةآخرمنياتآثلاثوقرأالرجيم-الشيطانمنالعليمالسميعبالته

قرأهاومن4شهيذاماتيومهفىماتوإن(يمسىحتىعليهيصلونملكألفسبعين"به

لا.فكذلكيمسىحين

الوجه.هذامنإلانعرفهلاغريبحديث:الرمذىوقال

.القرآنفضائلكتاب-الترمذىسننفى(2292)الألبانىوضعفه
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4(أحدهوالفه)قلفضلفى(01)

بنسعيدعنالسدوسىالحسنبنالحسنعنمرةبنالخليلعنسعدبنليثعن

مرةمائةطهارةعلىأقذ(آلنةفؤ!فلقرأ"من:قالأنهخي!النبىعنأنسعنعصرو

عنهومحا!حسناتعشرحرفبكللهاللهكتب،الكتاببفاتحةيبدأللصلاةكطهره

العملمنلهورفع،الجنةفىقصرمائةلهوبنى،درجاتعشرلهورفع،سيئاتعشر

الشركمنبراءةوهى،مرةوثلاثينثلاثاالقرآنقرأوكأنما،نبىعملمثلذلكيومهفى

ينظرحتىصاحبهاتذكرالرشحولدوىولها،للشياطينومنفرةللملائكةومحضرة

.أبذا"يعذبهلمإليهنظرفإذا،إليهالله

خصسينخطشةلهاللهغفرمرةمائتىأحذ(آدنةفؤ!فلقرأومن:قال،مندهابنزاد

والأشربة.،والفروج(والأموال،الدماء:أربغاخصالآاجتنبتإذاسنة

!جو.اللهرسولعلىموضوعحديثهذا:الجوزىابنقال

ضعيف.الخليل:والنسائى،معينبنيحيىقال

.(1)المجاهيلعنكثيرالرواية،المشاهيرعنالحديثمنكر:حبانابنوقال

الكهف4سورةفضلفىحديت(11)

"من:صس!جل"اللهرسولقالأبيهعنمعاذبنسهلعنفائدبنزيانعنلهيعةابنوعن

كانتكلهاقرأهاومن،رأسهإلىيديهبيننوزالهكانت،وآخرهاالكهفسورةأولقرأ

.ضعيفانفائدبنوزيان،لهيعةابنالحديثوفى."الأرضإلىالسماءمننوزاله

8(والأرضالسمواتمقاليداله،تعالىقولهفضلفى!21)

ينعثمانعنعمربناللهعبدعنبسندههزيلبنمخلدعنتميمبنالأغلبوعن

ؤآلأزضيى(لب1آققؤضقالذ!هلةو:تفسيرعنك!صتصاللهرسولسألأنهعنهماللهرضىعفان

والله،اللهإلاإلهلا:تفسيره4قبلكأحدعنهاسألنى!ماةفقال(12:والشررى،63)الزمر:

وا،لآخر،الأول،بالتهإلاقوةولاحولولا،اللهوأستغفر،وبحمدهاللهوسبحان،أكبر

أصبحإذاقالهامنقديو،شىءكلعلىوهوويميتيحيىالخيربيده،والباطنوالظاهر

:خصالستأعطىمراتعشر

.(1/052)الموضوعات(1)
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.وجنودهإبليسمنفيحرس:أولهنأما

الأجر.منقنطازافيعطى:الثانيةوأما

الجنة.فىدرجةلهفيرفع:الثالثةوأما

العين.الحورمنفيتزوج:الرابعةوأما

ملك.ألفعشراثنافيحضرها:الخامسةوأما

.والفرقان،والزبور،والإنجيل،التوراةيقرأكمنالأجرمنفله:السادسةوأما

يومهمنماتفإن،وعمرتهحجفففبلت،واعتمرحجكصنعثمانياهذامعوله

.الشهداء"بطابعطبع

تميمبنالأغلبوفيهالكبيرفىالطبرانىرواه:المجمعفى(01/151)الهيثمىقال

ضعيف.وهو

.بشىءليس:معينابنوقال،الحديثمنكر:البخارىقال:قلت

.أرىفيماموضوعهذا:أبوالهذيلمخلدترجمةفىالميزانفىالذهبىوقال

الآية.منالجزءهذابل-الآياتهذهبقراءةلاكتفيناهكذاالأمركانولو

الحجمعهافيهدماللهكتابمنبآيةالاكتفاءالمسلممنيريد،الزنديقالوضاعفعلإنه

ولاالصلاحيدعونمنهمكثيرأترىهذاأجلومنوالزكاةالصد*ةثمومن،والعمرة

منه.اللهعافاناالهراءهذامثلفىلاعتقادهيصلون

.والمغفرةالعفواللهنسألالدراسةهذهفىنقدمهماآخروهذا

الاذبعاءليلةمنهور.د

هـ241هالاخرريىمنوالعشرونا!ادى

م4002مايوعشرمنالثانى

ربهعفوراجىكتبه

الطاهرأحمدبنحامدأنسأبو

البسيونىآل
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الموضوع

الموضوعاتفهرس

عكا!وطهف!سه

الصفحة

المقدمة

ومقدماتمدخل،الاولابقسم

000007منهاالمسلمينعلماءوموقفوأثركحاالتفسيركتبفىالإسرائيلياتظهور4الاولالفصل

900000-...-200000000...-......-....عامةوانعربىالإسلامىالفكرفىالإسرائيلياتظهوربداية

12

00041-.......-...،...........-.وحديقاقديخاوروايتهاالإسرائيلياتمنالمسلمينعلماءموقف

00012،*......-.....-..،..-.......-..-...-.--.-*.التفسيركتبفىورواتهاالإسرائيلياترجال

000000000000022-.-.........................(متههمون)علماء:الإسرائيلياتعنهمالمنقول:أولأ

03--........--.......-.-..-..................(عدول)صحابة:الإسرائيلياتنقلواالذين:ثانيا

24-......-.-...........--....---......-.-....والوضاعونوالوضعالموضوعات،الثانىالفصل

.......-..........-..............-...............والمسلمينالأسلامعلىالموضوعاتخطورة

خرونآمفسرون

42

44

44

53

53

63

77

00000000000000000000000000000000087.-............ؤلابعيهم()عصرالتابعينالصحابةبعدالتفسير
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ف!رل!ا!طوعك344

000267-........-........-.--...........السدمكانافى-اللهرحمه-الشنقيطىللعلآمةوجيهرأى

0000000268-..-.......-....-...-..-...(قجبل-العمادذاتإرمفى)إسرائيلياتالمزعومالملكوت

269

270

274نقلأوعقلأمشحيلةوباطلةقصة

!ل\،3

000000000000277(غليظةجلود،الجبالمنهتزولمكر-طوبى)شجرةالقرآثآىفىبالغيبالرخم

طوبىشجرة

(الجبالمنهلتزهسلمكرهمكان)وإن:تعالىقولهتفسيرفىاكا!اذيب

......*...".....-.--.-...--...---.-.-........-......-..--...-.......غليظةجلود

اللهرضىجحشبفتبزيفبصهـطهعيما!الفبىزواجقصةفىوالموضوعاتالإسرائيليات

.............،.---...--والمعراجالإسراءرحلةفىوموضوعاتوخرافاتغرائب

...،.....---.............-.......-.....-....---الغرانيققصةفىوالتلفيقالدس

--.--....--.-*-.----................-......-....-....*-.-"--.....تروهالمج!وذا

...-.....-......--.............-......والجدرىهسالحصبة،وجيشهالحبشىابرحعة

-............-،....-.........-..--.-......عليهالمفترىالصحابىحاطببنلعلبه

..-.بكر(أبىبنالرحمنعبد-عقبةبنالوليد-أمية)بنوعليهمالمفترىالصحابة

.....................................................................،....اميةبنو

....................................................عنهاللهرضىعقبةبنالوليد

...-.--...-..........-......-.-..........عنهمااللهرضىبكرابىبنالرحمنعبد

..............................-...قصص()ثلاثالنزولأسبابفىموضوعات

.........--.......................-......................عنهاللهرضىعلىخاتم

.................-.*............-...---..-..--.......والأسير،واليحيم،المسكين

.............-..................الكريمالقرانسوربعضفضائلفىالموضوعات

كا*"كأح!

277

279

280

281

286

294

300

305

309

313

313

315

319

320

321

323

325

325

327

327

مجم33

340
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